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کنفرانس هیافتتاح ان کلیدی سخنرانبرخی از    
 (ریاست انجمن ملی توسعۀ مهندسی نگهداری و تعمیرات اسپانیا)مارکز کرسپو آدولفو .1

  صنعتی شریف(:عضو هیات مدیره انجمن نت ایران و ریاست محترم دانشگاه فتوحی)محمود  .2
 وری، کاهش اتالف و هزینه در صنایع داخلی و خارجیت قابلیت اطمینان در افزایش بهرهاهمی

  :(و صنعتاستاد دانشگاه علم  مصطفی جعفری) .3
 نگهداری و تعمیرات تعالی در فرهنگی و تحول سازمانی تغییر راهکارهای هارائ

  ایران(: گاز انتقال شرکت رعاملیمدسعید توکلی) .4
 تبا اجرای نقشه راه تعالی ن راتیو تعم ینگهدار یها شاخصبهبود 

کنفرانس یتخصصو سخنرانی های  ها کارگاه  
 ) انشکدۀ مهندسی دانشگاه سویل اسپانیا و رئیس دپارتمان مدیریت صنعتیتمام د استاد (کرسپو مارکزآدولفو  

 در شبکه توزیع گاز اسپانیا یساز ادهیپشاخص سالمت تجهیزات،  یساز مدل :کارگاه اول عنوان
Assets Heath Indexing Model. Implementation in the Spanish Gas Transportation Network 

 کاربردی یها مثالریزی اورهال و نگهداشت، به همراه سازی برنامهبهینه عملی روشکارگاه دوم:  عنوان
Practical models for maintenance and overhaul planning optimization. Examples using Excel  

 لوژیمتدو در صنعتی سمینار 1۰۰۰ از بیش دهنده ارائه ، ایران صنعت و علم دانشگاه علمی هیات )عضو جعفری مصطفی 

 (انسانی منابع و تحول مدیریت( Soft Systems Methodology) منر های سیستم
 نگهداری و تعمیرات تعالی در فرهنگی و تحول سازمانی تغییر راهکارهای ارائه: سخنرانیعنوان 

 (ایاسترال Monash از دانشگاه یو دکتر ایاسترال Curtinاز دانشگاه  یخوردگ -علم مواد یفوق دکتر) دشتی جواهر رضا 

 (AIM) ها ییدارا یکپارچه مدیریت به میانی و ارشد مدیران برای خوردگی تفسیر با توان یم چگونه :کارگاه عنوان

 (CKM)خوردگی دانش مدیریت به درآمدی پیش؟ افتی دست

 (رانیات انجمن ن رهیمد اتیعضو هو  )دبیر علمی کنفرانس یرمضان دیسع 
 ؟بدانند MRO یدکی قطعات مدیریت درباره باید نکته کلیدی که مدیران 1۰ :کارگاه عنوان 

 (دبیر تجربیات کنفرانسعضو کمیته علمی و ) برزگر اکبر یعل 

 ؟دهیم افزایش PMO روش کمک به را تجهیزات نگهداشت برنامه اثربخشی میزان چگونه :کارگاه عنوان

 ایران( انجمن نت )دبیر جایزه ملی تعالی نگهداری هوشنگ رستمیان 

ارائه مدل تعالی  و ها ییدارا تیریدر مد نینو یارائه راهکارها .زدیخ یبرم TPMهنوز هم دود از کنده  :عنوان کارگاه

 جایزه ملی نگهداری انجمن نت ایران

             شرکت تالگو اسپانیا ( متخصص نگهداری و تعمیرات صنایع ریلی از) آنتونیو مارکوس 

/ تطابق نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ها ستمیس ینگهداشت برا یمهندس شرفتهیپ یهاابزارکارگاه اول:  عنوان 

 شده در ناوگان ریلی( یساز ادهیپ) تجربه  برای تجهیزات با عمر باال پیشگیرانه
      Advanced Maintenance Engineering Tools for Nowadays Trains\ Adapting preventive maintenance 

to the case of aging trains                       
  )مطالعه موردی: ناوگان ریلی(زاتیعمر تجهطول  شیجهت افزا یاساس راتیو تعم ینوساز دوم: کارگاه عنوان

Refurbishment and overhaul of rolling stock for lifetime extension 
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 عضو کمیته علمی کنفرانس و دبیر گردهمایی نفت و گاز()محمد اقبالی 

   ریسک بر مبتنی تعمیرات و نگهداری و اطمینان قابلیت برای تجهیزات اطالعات آوری جمع :کارگاه عنوان

 (عضو کمیته علمی کنفرانس)یصنعت تیرعا دیفرش 

 ایمنی افزایش و توقفات کاهش در شغلی های صالحیت تأثیر ،تعالی نیروی انسانی نت :کارگاه عنوان 

 احمد عرب شمالی 

 اطمینان قابلیت نبود یها نهیهز مدیریت و ارزیابی؟ اطمینان قابلیت افزایش یا نت یها نهیهز کاهش :سخنرانی عنوان

 اسپانیا (Iberdrola  متخصص نگهداری و تعمیرات صنایع نیروگاهی از شرکت)آنتونیو روسیک  
 (ها روگاهینتجربه عملی در )طرح مستندسازیپایه پیشنهادی،  یندهایفرآ، ISO55۰۰۰استاندارد یساز ادهیپ کارگاه اول:عنوان 

      The implementation of ISO55۰۰۰ in power plants. Basic Suggested Processes and Documentation Scheme 

 (انتقال و توزیع برق یها در شبکهتجربه عملی )ها تجهیزات و داراییبحرانیت برای  نالیز درجهآ :عنوان کارگاه دوم
Extensive criticality analysis for electrical transportation and distribution networks 

  رزگار جهاندیده 

 و یساز مدل؟بخشیم توسعه و بهبود یکپارچه و متوازن صورت به را دارایی مدیریت سیستم چگونه: عنوان کارگاه

 SAP solutionو  APQC یها بر مدل مبتنی فیزیکی یها ییدارا مدیریت یکپارچه فرآیندهای یساز نهیبه

composer ...و 

  ناصر جاللی  
 2۰16نسخه  14224ایزو جدید استاندارد یها شاخصمحاسبه و تحلیل  کارگاه: عنوان

  عرفان زنگنه 

  SPARESOLOGY رویکرد با انبار سازی بهینه و یدکی قطعات عمر چرخه مدیریت: کارگاه عنوان 

 ت از دانشگاه مریلندپروفسور پک 

 (RUL) ماندهیباق دیعمر مف نییو تع شرفتهیپ نانیاطم تیقابل وتحلیل تجزیه ،یخراب کیزیف: سخنرانی عنوان 

 Sandy Dunn شرکت  ریمدAssetivity استرالیا 
 (و تحلیل توسط متخصصان نت در هنگام ارائه زیرنویسسخنرانی تصویری به همراه ) 

 یساز ادهیماه پس از پ 18 ،یمعدن عینت در صنا ینقشه راه تعال یساز ادهیپ یاثربخش جیارائه نتا: سخنرانی عنوان 

 (.جنوب شرق آسیادر  یمعدن ،ی)مطالعه مورد
 Mike Johnson شرکت مدیرعامل AMMRI  

 و تحلیل توسط متخصصان نت در هنگام ارائه( زیرنویس)سخنرانی تصویری به همراه 

 و کارکرد تحلیل، روغن نوع به توجه با) مصنوعی هوش از استفاده با کاری روان بهینه برنامه تدوین: سخنرانی عنوان

 ؟کرد توجه باید کارها روان خرید در نکاتی چه به(، خرابی سابقه

 Fred Schenkelberg (نانیاطم تیو مشاور شرکت قابل مؤسس FMS) 
 و تحلیل توسط متخصصان نت در هنگام ارائه( زیرنویس)سخنرانی تصویری به همراه 

 (تجهیز 3در TTFتحلیل مقایسه؟ )اندازد می اشتباه به را شما Time To Failure های داده چگونه :سخنرانیعنوان 
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IMPROVEMEN ASSESSMENT EFFICIENCY EFFECTIVENESS 

 تغییر سازها، پنل توانمند

 صالحیت و انگیزش فرهنگی،

 شغلی

 داشبورد هزینه، پنل مدیریت

 عمر چرخه یابی هزینه و

 مدیریت توقفات، پنل کاهش

 تأمین زنجیره و نت پروژه

 یدکی قطعات

 نقشه استراتژی، پنل تدوین

 تحلیل و ها داده مدیریت، راه

 خرابی

 تعمیراتیزیکی  و تعالی نگهداری و ف یها ییدارامدیریت   یتخصص یپنل ها یبرگزار   

راتیو تعم ینگهدارتعالی   یتخصص  های گردهمایی یبرگزار  

 پتروشیمی، با محوریت انتقال گازگاز، گردهمایی نفت ، 

 و هوافضا گردهمایی صنایع دفاعی 

 بخش انتشارات
 نگهداری و تعمیرات نشریه تخصصی تعالی مدیریت ارائه 

 ها داراییمدیریت تخصصی حوزه نگهداری و تعمیرات و  یها کتابه ئارا: 
 ، اثر تِری وایِرمن"قابلیت اطمینان و مدیریت داراییالگوبرداری از بهترین تجربیات در نگهداشت، " -1
 Flat Army، اثر دن پونتفراکت، "ارتش تخت، چگونه سازمان منسجم و متعهد بسازیم" -2

 ، اثر پروفسور آدولفو کرسپو مارکز، به ضمیمه قابلیت اطمینان کاربردی "کاربردی مدیریت نگهداری و تعمیرات-مرجع علمی" -3

 ،MRO Spare Parts Inventory & Storeroom Management، اثر فیلیپ اسلیتر، "مدیریت انبار و موجودی قطعات یدکی" -4

 RBI-API-581،اثر انیستیتو نفت آمریکا، "استاندارد فناوری بازرسی مبتنی بر ریسک" -5

  استاندارد، جهانی سازمان "ISO55000:2014 ها ییدارااستاندارد مدیریت " -6

 ، اساتید دانشگاه جورجیا تک آمریکا،"هوشمند عیوب از انتشارات جان وایلی ینیب شیپتشخیص و " -7

 Root Cause Analysisاثر: رابرت التینو و همکاران "ای عیوبریشه لیوتحل هیتجز" -8

  Maintenance planning & Scheduling، اثر: داک پالمر "بندی نگهداری و تعمیرات ریزی و زمان برنامه" -9

  Maintenance KPI، اثر: تری وایرمن "های کلیدی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات توسعه شاخص" -10

 RCA  ،EN 62740: 2015عیوب  یا شهیرکتاب ترجمه استاندارد تحلیل علل  -11

 و نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسکبرای قابلیت اطمینان  آوری اطالعات تجهیزاتجمع -12
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 از کنفرانس( )بعد آموزشی  یها دوره

 اورهال پروژه آمدرکا مدیریت :عنوان دوره 

 ) دپارتمان مدیریت صنعتیانشکدۀ مهندسی دانشگاه سویل اسپانیا و رئیس تمام د استاد(کرسپو مارکزپروفسور  مدرس دوره:

                      16:00الی  8:00ساعت برگزاری   1396 مهرماه 20 و 19    شنبه پنج و چهارشنبه :زمان برگزاری

 تومان   890،000  : هزینه دوره

  یکژیولویکروبیم یدانش خوردگ تیریاعمال مد قیاز طر درتماس با آب یکیزیف یهاییسالمت دارا :عنوان دوره 

 (ایاسترال Monash از دانشگاه یو دکتر Curtin از دانشگاه یخوردگ -موادعلم  یفوق دکتر) یجواهر دشت رضا مدرس دوره:

          16:00   الی  8:00ساعت برگزاری    1396  مهرماه 20و 19 شنبه پنج و چهارشنبه :زمان برگزاری

 تومان  890،000 : هزینه دوره

 و نت و ایجاد یکپارچگی در زنجیره تدارک انبار یساز نهیبهمدیریت قطعات یدکی و  :عنوان دوره 

MRO- Spare Part Management         

 (رانیات انجمن ن رهیمد اتیعضو هو  )دبیر علمی کنفرانس یرمضان دیسع مدرس دوره:

               16:00الی  8:00ساعت برگزاری    1396ماه آبان  3و2چهارشنبه و شنبه سه:زمان برگزاری

 تومان  560،000 : هزینه دوره

 برای اقداماتی چه ایمنی، افزایش و توقفات کاهش در نت شغلی های صالحیت تأثیر :عنوان دوره 

 است؟ موردنیاز نت نیروی انسانی یو تعال شغلی های صالحیت و ها مهارت افزایش

 )دکتری مهندس صنایع(یصنعت تیرعا دیفرش  مدرس دوره:

                 16:00الی  8:00ساعت برگزاری    1396ماه آبان  10و  9 چهارشنبه و  شنبه سه :زمان برگزاری

 تومان  560،000   : هزینه دوره

 (RCMII) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان عنوان دوره: 

 )عضو کمیته علمی و دبیر تجربیات کنفرانس( برزگر اکبر یعل مدرس دوره:

                16:00الی  8:00ساعت برگزاری    1396ماه  آبان   15و   14دوشنبه و شنبه یک:زمان برگزاری

 تومان  560،000   : هزینه دوره
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 سخنرانی های سرشار از اطالعات فوق تخصصی برای کاهش هزینه نت یفرد

 اسماعیل روحی پور، ایران درنت  سپاری برون شکست کنیم؟ دالیل سپاری برون قراردادی نوع چه با و چگونه کسی، چه به را چیزی چه 1

2 
 سازی کنسروه با ها آن عمر افزایش و انبار در تجهیزات و قطعات مدت یطوالن نگهداری در VCI کاربرد

 رمضانعلی طاهری (،Volatile Corrosion Inhibitor-VCI) خوردگی فرار یها بازدارنده

 فخراهلل آزادنت، ارائه تجربیاتی در این زمینه،  یها نهیهزآموزش مجازی و الکترونیک، راهکاری اثربخش برای کاهش  3

4 
 داشته ها دارایی مدیریت زمینه در منسجم و متعهد سازمانی چگونه. ها دارایی وضعیت بهبود آشیل پاشنه سازی، فرهنگ

 سعید رمضانی ،!تخت ارتش کتاب نویسنده از تجربیاتی ارائه با باشیم؟

 زاده صوفی علیرضافیزیکی،  هایدارایی یکپارچه مدیریت در (RBI)فنی بازرسی پیشگیرانه جایگاه و نقش 5

6 
 رانینفت ا یها در شرکت ملییدارا تیریمد یهاتیفعال یسپار برون نینو یه متدولوژئارا

 ایران افق( توسعه صنعت ی)مدیر بخش فنی و مهندسی شرکتآرش کوه

 نژاد بهتری سعید وجواد سلطانیان  ،نبایدها و دهایبا – تجهیزات در خرابی علل یابی شهیراز  تجربیاتی هارائ 7

 عباس شریفی ،شود؟می یریپذ دسترس افزایش و نت هزینه اثربخشی باعث تعمیرات و نگهداری بودجه صحیح تسهیم چگونه 8

9 
 ؟ردیگ یمانجام  یخارج یها شرکتدر  راتیو تعم ینگهدار یها تیفعال یکاربرد یبند زمانو  یزیر برنامهگونه چ

 هانی شاهمرادی ،داک پالمر یآقا یزیر برنامه کردیو رو اتیتجرب ارائه

 وحید یونسی ،و تجهیزات طول عمر قطعاتافزایش نگهداری و تعمیرات و  یها نهیهزکاربرد فناوری نانو در کاهش  10

 وحید شعیبی ،( و استانداردهای آنRBIمقایسه رویکردهای بازرسی فنی)                                           11

 مطری زاده نیمه و فریدونی غالمرضا ،جنوبی پارس گاز مجتمع در LV الکتروموتورهای تعمیرات هایفعالیت سپاریبرون 12

 سعید سلمانی زادگان ،بخار مصرف بهینه نمودن ژاپن و TLVبخار بر اساس مدل یها تله مدیریت 13

14 
 یواکاو ران،ینت، در صنعت ا یها نهیهزو کاهش  ها ییدارادر چرخه عمر  یو نقش طراح تیاهم نهیدر زم یاتیارائه تجرب

 یشنهادیپ یچرخه عمر و راهکارها گرانیباز یکپارچگیعدم  یها چالش

 (LCCرخه عمری چابی نهیهزبه روش  اقتصادی عمر تعیین)است؟ زمانی چه تجهیزات کردن خارج از ردهبرای  زمان بهترین 15

 منابع یکپارچه مدیریت از استفاده با اورهال زمان کاهش در اثربخش یکارها راه رائها 16
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 جایزه ایده برتر نگهداری و تعمیرات
 بشه وجشود  مختلشف   یهشا  بخشش در  یتوجه قابلعلمی و خالقانه در صنایع مختلف است که توانسته بهبود  ییها دهیامخاطب ایده برتر نگهداری و تعمیرات، 

، افشزایش قابلیشت اطمینشان، بهبشود تعمیشر پشکیری، کشاهش خطشرات و حشواد ، افشزایش زمشان            یهشا  یخرابکاهش  یها حوزهدر  تواند یمآورد. این بهبود 

 .طعات یدکی، نیروی انسانی نت( تجهیزات باشدمصرف ق)نت  یها نهیهزو کاهش  یکار به آماده

 یجانب شگاهینما یبرگزار

و  هشا  ششرکت از دسشتاوردها و تجشارب    یشگاهینما راتیو تعم ینگهدار تیریمد یدر تعال اتیو تجرب ها افتهی نیآخر کنفرانس نینخست یهمزمان با برگزار

ارششد   ،یران عشال ی)مدنیخاص مخاطب فیبا توجه به ط شگاهینما نیاست که ا یهیبرپا خواهد شد. بد راتیو تعم ینگهدار ی حوزهدر  مند عالقه یها سازمان

 عی)بشرق و آب(، صشنا   رویش ن ،یمینفشت و گشاز و پتروشش    یهشا  حشوزه در  عیو صنا یمهندسان فن یو خدمات یبازرگان ،یدیتول یها سازمانو  ها شرکت یانیو م

 .باشد یممختلف  یها سازمانو  ها شرکت یهایارائه توانمند یبرا مناسبی فرصت ،(…و  یمختلف صنعت یها بخش ،یلیخودرو، معادن، فوالد، ر

 محورهای  اصلی کنفرانس

  ها آن یبند زماننگهداری و تعمیرات و  یها برنامه یساز نهیبهرویکردهای جدید در 

 نگهداری و تعمیرات یها تیفعالو قرارداد مبتنی بر عملکرد در پیمانکاری  یسپار برون 

 لیوتحل هیتجز Big Data  ها یخراب ینیب شیپدر نگهداری و تعمیرات جهت تحلیل و 

 نت الکترونیکی(E-maintenance) ،تعمیرات و نگهداری در ها ربات،کاربرد اینترنت اشیاء 

  و آموزش مجازی و الکترونیک آموزشی نگهداری و تعمیرات یها ستمیسنوآوری در 

  در نگهداری و تعمیرات ها استیسرهبری، استراتژی و 

 انبار و مدیریت قطعات یدکی  یساز نهیبهMRO  

  ی فیزیکی مبتنی بر استاندارد ها داراییمدیریتISO55۰۰۰ 

 داشبورد مدیریت عملکرد در تعالی نت یها یژگیوعملکرد و  یریگ اندازه 

  مدیریت عملکرد یها شاخصانتخاب، محاسبه و تحلیل 

 سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات  یها یژگیو CMMSجهت تعالی نت 

  یساز ادهیپراهکارهای عملی و تجربیات موفق در تدوین نقشه راه تعالی نت و RBI, RCA, RCM, LCC 

 تعمیرات و دارینگه در هزینه مدیریت و اورهال مدیریت 

  سرمایه گذاری برای پیوستن به جمع کارشناسان هوشمند نگهداری و تعمیرات 

 تا تاریخ هزینه )تومان(

  1396شهریور  1 690،000

 تا زمان کنفرانس  790،000

 .تخفیف خواهد بود % 1۵نفر مشمول  ۵نام گروهی باالتر از  ثبت*
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