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 شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس

فيرست مطالب 

ِؼشفي ؽشوت سعب تذثيش پبسط  .1

ٔگٙذاسي تؼّيشات  تيُ سصِٚٗ تخققي  .2

 ؽشوت سعب تذثيش پبسط  ايٕتشٔتی/عبيتٙبي تخققي .3

ِؼشفي ٚ عٛاثك ِذيش ػبٌي تيُ ِؾبٚسٖ ٔت .4

 فؼبٌيتٙبي ؽشکت سعب تذثيش پبسط دس دٛصٖ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات کبسخبٔجبت فٕؼتي کؾٛس .5

فؼبٌيتٙبي فٛست گشفتٗ ِشتجظ ثب عيغتُ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات  .6

تتخققٙبي ثىبسگشفتٗ ؽذٖ دس تيُ ِؾبٚسٖ عيغتُ ٘بي ِذيشيت ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشا .7

ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات دس عبصِبٔٙبي ِتمبضياجشا ٚ  پيبدٖ عبصي چگٛٔگي فشايٕذ وبسي دس .8

دس اجشاي پشٚژٖ ٔت عبصِبٔٙب ي ِٛسد ٔيبص ؽٙبآِٛص .9

آدسط ٚ چگٛٔگي تّبط ثب ؽشوت سعب تذثيش پبسط .10

 کتبثٙبی چبپ ؽذٖ دس صِيٕٗ ٔگٙذاسی ٚ تؼّيشات .11

 



 

 

 

 

 شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس

في شركت رسا تذبير پارش معر

ثب تىيٗ ثش تٛاْ تخققي، عٛاثك ٚ " سعبتذثيش پبسط " ؽشوت ِؾبٚسٖ فٕي ٚ خذِبت ِذيشيت 

ساعتبي سعبٌت خٛيؼ ٚ ثب پبيجٕذي ثٗ اسصػ ٘بي تجشثيبت ِٛثش ِذيشاْ ٚ وبسؽٕبعبْ خٛد دس

 32699ٚ ثب ؽّبسٖ ثجت ثٕيبديٓ دس دٛصٖ خذِبت ِٕٙذعي ٚ ِذيشيت ثؼٕٛاْ ؽشوت عٙبِي خبؿ 

. ِؾغٛي ثٗ فؼبٌيت ّٔٛدٖ اعت

ِب ِفتخشيُ وٗ ثب جّؼي اص ِتخققبْ ٚ وبسؽٕبعبْ خجشٖ دس دٛصٖ فٕؼت ٚدأؾگبٖ دس ِغيش تذٛي 

 . ادا وٕيُ،ثٗ وؾٛس ػضيضِبْ ايشاْسا دس ايٓ اِش خٛد ٚ ثبٌٕذگي جبِؼٗ دس تالؽيُ تب عُٙ

ْ ٘ب ٚ " سعبتذثيش پبسط " ؽشوت ِؾبٚسٖ فٕي ٚ ِذيشيت ثٗ ػٕٛاْ ّ٘ىبس ٚ يبٚس،  تٛعؼٗ ٚ استمبء عبصِب

لشاسدادٖ ٚ خذِبت خٛد ٔٙبد٘بي دٌٚتي ٚ خقٛفي ٚ ٔيض استمبي جبِؼٗ سا ثؼٕٛاْ ٘ذف افٍي 

 سا دس ِذٛس٘بي صيش اسايٗ ِي ّٔبيذتخققي خٛد

ارائو خذمات ً سيستمياي  مذيريت  (1

ارائو خذمات مينذسي  ً فني (2

 ارائو خذمات آمٌزشي ً فرىنگي  مشتمل بر برگساري دًره ىاي  (3
آمٌزشي، سمينارىا ً كارگاىياي تخصصي

ٖ ٘بي ِٛسد اؽبسٖ ثب جٍت ِؾبسوتِب عؼي ٖ ايُ دس دٛص وبسؽٕبعبْ ٚ ِتخققبْ ثشجغتٗ ٚ ّٔٛد

ُ ٘بي لٛي، ِجتٕي ثش سٚػ ٘بي خاللبٔٗ ٚ ٔٛيٓ، سضبيت تّبِي ري ٔفؼبْ ٚ ِؾتشيبْ وبسي تؾىيً تي

 خٛد سا فشاُ٘ آٚسيُ



 

 

 

 

 . . . شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس  

 شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس

رزًمو تخصصي نگيذاري تعميرات در 

شركت رسا تذبير پارش 

 

 دس ساعتبي تخققي وشدْ خذِبت خٛد ٚ عٌٙٛت تؼبِالت ثيٓ ِؾتشيبْ ثبٌفؼً ٚ "سعب تذثيش پبسط "ؽشوت 

 اص . ثبٌمٖٛ خٛد فؼبٌيتٙبي فٛست گشفتٗ خٛد سا ثٗ فٛست تخققي فٙشعت ّٔٛدٖ ٚ دس اختيبس ِؾتشيبْ لشاس ِيذ٘ذ

:  صِيٕٗ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ثٗ ؽشح صيش ِيجبؽذدستٛعظ ايٓ ؽشوت فؼبٌيتٙبي فٛست گشفتٗ ايٓ عٛ 

" : رسا تذبير پارش " شركتاينترنتي/سايتياي تخصصي

  www.rasatadbir.comعبيت افٍي ؽشوت سعب تذثيش پبسط  .1

  120000اص    ثب ثيؼ  TPM  www.irantpm.irعبيت تخققي ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ثٙشٖ ٚس فشاگيش  .2

 ٔفش ػضٛيت 1500ثبصديذ وٕٕذٖ ٚ 

   CMMS  www.cmms.irٔشَ افضاس ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات عبيت تخققي  .3

 

   : نت  پرًژه /مذير عالي تيم مشاًره

 ٔبفش جالٌي           : ٔبَ ٚ ٔبَ خبٔٛادگي 

        کبسؽٕبط اسؽذ عيغتُ ٘بي ِذيشيت ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات

 ,OEE, TPM, PM, PS, MFMEA, CBM, PdM, 5S RCMِؾبٚسٖ ٚ آِٛصػ:  ػّذٖ تخقـ

RCA, SPC, CMMS اسگبٔٙبعي فٕبٖي عغخ کؾٛس ٚ کًدس ٚ  

    09153163393          : ِغتميُ تٍفٓ تّبط 

 jalali@rasatadbir.com   :   آدسط ايّيً

 

http://www.rasatadbir.com/
http://www.rasatadbir.com/
http://www.irantpm.ir/
http://www.irantpm.ir/
http://www.irantpm.ir/
http://www.cmms.ir/
http://www.cmms.ir/


 

 

 

 

 . . . شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس  

 شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس

 : فعاليتياي شرکت رسا تذبير پارش در حٌزه نگيذاري ً تعميرات کارخانجات صنعتي کشٌر

 

  آِٛصؽي ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات دس عغخ کؾٛس –ثشگضاسي عّيٕبس٘ب ٚ ّ٘بيؾٙبي تخققي  .1

 عشادي عيغتُ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات کبسخبٔجبت فٕؼتي  .2

 (DPM – Design Preventive Maintenance) 

 ِؾبٚسٖ ثٙجٛد عيغتُ ِذيشيت ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات .3

 (PMO – Preventive Maintenance Optimization) 

 ٔبعت ثب ٔيبص٘بي ٔت عبصِبْ ت CMMSَِؾبٚسٖ خشيذ ٔشَ افضاس ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات  .4

 (UMLتذٍيً عيغتُ عبصِبْ ثب اثضاس )

 TPMپيبدٖ عبصي عيغتُ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ثٙشٖ ٚس فشاگيش ِتٕبعت ثب عبصِبٔٙبي ايشأي  .5

 KPI Maintenanceپيبدٖ عبصي ؽبخـ ٘بي ػٍّکشدي ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات  .6

  OEEپيبدٖ عبصي ؽبخـ اثشثخؾي کٍي تجٙيضات  .7

ِجتٕي ثش ػبسضٗ يبثي فؼبٌيتٙبي ٔت عبصِبْ جٙت ثٙجٛد ٚ  (آديت ٔت)أجبَ ِّيضي ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات  .8

  PM Auditافالح عيغتُ ٔت عبصِبْ دس لبٌت 

 اسائٗ دٚسٖ ٘بي آِٛصؽي ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات .9

 (TPM , OEE , PM , KPI , PS , RCM , PMO , PM Audit , 5S , PM Cost) 

  وؾبٚسصي ، فٕبيغ غزائي ٚ غيشٖ –سا٘غبصي - أجبَ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ِبؽيٓ آالت فٕؼتي .10

 أجبَ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات تبعيغبت ثشٚدتي ٚ دشاستي .11

 أجبَ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات خغٛط ِخبثشاتي ٚ ثشق سعبٔي .12

 ثٙيٕٗ عبصي ِقشف أشژي .13

 دفظ عشِبيٗ ٘بي فيضيىي ٚ وب٘ؼ ٘ضيٕٗ ٘بي ِشثٛعٗ .14

  اط5عبصِبٔذ٘ي ِذيظ اعشاف وبس  .15



 

 

 

 

 . . . شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس  

 شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس

: مرتبط با سيستم نگيذاري ً تعميرات صٌرت گرفتو فعاليتياي 

 ِؾتشک  1500 ثبصديذ ٚ 120000 ثب ثيؼ اص 1384عشادي عبيت ايٕتشٔتي ٔت ثٙشٖ ٚس فشاگيش اص عبي  .1

  1385 اص عبي CMMSٔشَ افضاس ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات عشادي عبيت ايٕتشٔتي  .2

ِؾبٚسٖ ٔت پيؾگيشأٗ کبسخبٔٗ ٔيشٚگغتشاْ  .3

ِؾبٚسٖ ٔت پيؾگيشأٗ کبسخبٔٗ پبست عبصي   .4

ِؾبٚسٖ ٔت پيؾگيشأٗ کبسخبٔٗ جبدٖ اثشيؾُ  .5

ٔت ثٙشٖ ٚس فشاگيش ِجّٛػٗ کبسخبٔجبت تبژ   (ِّيضي)آديت ِؾبٚسٖ ٔت  .6

ِؾبٚسٖ ٔت ثٙشٖ ٚس فشاگيش فٕبيغ ٘يذسٌٚيک   .7

ِؾبٚسٖ ٔت پيؾگيشأٗ کبسخبٔٗ پٛيب ثبتشي خشاعبْ .8

ِؾبٚسٖ ٔت پيؾگيشأٗ کبسخبٔٗ سخؼ لغؼٗ  .9

 (ثب ّ٘کبسي ؽشکت پيک )ِؾبٚسٖ ٔت پيؾگيشأٗ ؽشکت گبص ِؾٙذ  .10

 ثب گشٖٚ ِؾبٚساْ فٕأٚسي اعالػبت CMMSِؾبٚسٖ ٔشَ افضاس ٔت  .11

 ثب ؽشکت عيغتّٙبي ٔشَ افضاسي پٕگٛئٓ CMMSِؾبٚسٖ ٔشَ افضاس ٔت  .12

 ثب ؽشکت پيؾشٚ عيغتُ  CMMSِؾبٚسٖ ٔشَ افضاس ٔت  .13

 ثب ؽشکت ثٙيٕٗ پشداصاْ عشآِذ CMMSِؾبٚسٖ ٔشَ افضاس ٔت  .14

ثشگضاسي ّ٘بيؼ ٔت ثٙش ٚس فشاگيش دس فٕؼت کبؽي کؾٛس ِيجذ يضد   .15

ثشگضاسي ّ٘بيؼ ٔت ثٙش ٚس فشاگيش دس فٕؼت خٛدسٚ ؽشکت پبسط خٛدسٚ  .16

 1387ثشگضاسي اٌٚيٓ ّ٘بيؼ ٍِي ٔت ثٙشٖ ٚس فشاگيش تٙشاْ  .17

1387دثيش کّيتٗ ِٕٙذعي اٌٚيٓ ّ٘بيؼ ٍِي ٔت ثٙشٖ ٚس فشاگيش تٙشاْ  .18

ِؾبٚسٖ ٔشَ افضاس ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ؽشکت پباليؼ گبص ثيذ ثٍٕذ دس اعتبْ خٛصعتبْ  .19

 ِؾٙذ ثب ؽشکت ٍِي گبص ِؾٙذCNGعشادي عيغتُ ِذيشيت ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ايغتگبٖ ٘بي گبص  .20

(دس دعت اجشا) دس کبسخبٔٗ ِتبٌٛژي پٛدس ِؾٙذ  CMMSپيبدٖ عبصي ٚ اعتمشاس ٔشَ افضاسٔت .21

ِّيضي ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات کبسخبٔٗ ثغپبس عبصٖ تٛط دس ساعتبي پشٚژٖ ٘بي ثٙشٖ ٚسي عبصِبْ .22

ثشگضاسي عّيٕبس تخققي عشادي عيغتُ ٔگٙذاسي ٚتؼّيشات دس ٔيشٚگبٖ ثشق ساِيٓ ا٘ٛاص .23

ثشگضاسي عّيٕبس تخققي عشادي عيغتُ ٔگٙذاسي ٚتؼّيشات  ٚ سٚؽٙبي ثٙجٛد عيغتُ ٔگٙذاسي ٚ  .24

تؼّيشات پيؾگيشأٗ دس ٔيشٚگبٖ ثشق ِؾٙذ





 

 

 

 

 . . . شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس  

 شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس

مٌارد مرتبط با نگيذاري ً تعميرات صٌرت گرفتو ساير فعاليتياي 

ِؾبٚس پيبدٖ عبصي خغب ٔبپزيش عبصي فشايٕذ٘ب دس ؽشوت سعتبن لغؼٗ تٛط  .1

ِؾبٚس پيبدٖ عبصي خغب ٔبپزيش عبصي فشايٕذ٘ب دس ؽشوت گبسداْ پبست عبصاْ  .2

ِؾبٚس عيغتّي ٚ پيبدٖ عبصي خغب ٔبپزيش عبصي فشايٕذ٘ب ؽشوت پژاي وبساْ تٛط  .3

ِؾبٚس پيبدٖ عبصي خغب ٔبپزيش عبصي فشايٕذ٘ب دس ؽشوت ِجّٛػٗ عبصي پبست عبصاْ .4

 تٙشاْ - 1387  دس تيشِبTPMٖوبسگبٖ آِٛصؽي خغب ٔبپزيش عبصي فشايٕذ٘ب دس اٌٚيٓ عّيٕبس ٍِي  .5

پبست عبصي ِؾٙذ (5S)ِؾبٚس ٔظبَ پبويضگي  .6

 کبسخبٔٗ جبدٖ اثشيؾُ (5S)ِؾبٚس عيغتّي ٚ ٔظبَ پبويضگي .7

 ؽشوت لغؼٗ عبص دس ِؾٙذ17ِؾبٚس ٚ ثشگضاسي دٚسٖ ٘بي آِٛصؽي دس اثضاس٘بي ويفي ِشتجظ ثب ٔت ثب  .8

 ؽشوت لغؼٗ عبص دس خشاعب22ْ دس ثيؼ اص FMEA ِؾبٚس ٚ ثشگضاسي دٚسٖ ٘بي آِٛصؽي .9

دس ؽشوت پؾُ ثبفي تٛط ِؾبٚس عيغتّي  .10

ِؾبٚس عيغتّي دس ؽشوت پبست ٌيٛ .11

ِؾبٚسٖ عيغتُ ايضٚ تي اط ثٗ کبسخبٔٗ کيٙبْ فٕؼت لبئُ .12

ِؾبٚسٖ عيغتُ گشيذ عبپکٛ ٚ ٌجغتيک ثٗ کبسخبٔٗ ِتبٌٛژي پٛدس ِؾٙذ .13



تيم مشاًره سيستم ىاي مذيريت نگيذاري ً تعميرات بكارگرفتو شذه در تخصصياي 

عٗ ٔفش -  (عيبالت ، جبِذات)ٌيغبٔظ ٚ فٛق ٌيغبٔظ ِٕٙذط ِکبٔيک  .1

 ٔفش يه-  (اٌکتشٚٔيک ، لذست)ٌيغبٔظ ِٕٙذعي ثشق  .2

يک ٔفش -  (پشٚعظ)فٛق ٌيغبٔظ ِٕٙذعي ؽيّي  .3

 ٔفش  يه–ِٕٙذط فٕبيغ  .4

يک ٔفش -  (ناعتشاتژيثشٔبِٗ سيضي )فٛق ٌيغبٔظ ِذيشيت ثبصسگبٔي  .5

يک ٔفش - تذٍيً گش عيغتُ ٔشَ افضاسي  .6

دٚ ٔفش - ِٕٙذط کبِپيٛتش ٔشَ افضاس  .7



 

 

 

 

 . . . شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس  

 شركت مشاورِفني و خدمات مديريت رسا تدبير پارس

  ي نگيذاري ً تعميراتفراينذ كاري در اجرا ً  پياده سازچگٌنگي 

ٌيغت ِذقٛالت، تيشاژ تٌٛيذ، تؼذاد کً پشعًٕ عبصِبْ، تؼذاد )ِؾتشي کغت اعالػبت اٌٚيٗ اص کبسخبٔٗ  .1

، تؼذاد کً تجٙيضات عبصِبْ، تؼذاد کً تجٙيضات تٌٛيذ ، يپشعًٕ تٌٛيذ، تؼذادپشعًٕ ٔت، عبختبس عبصِبْ

 (تؼذاد کً تجٙيضات تبعيغبت ، عٛي ػّش تبعيظ ٘ش خظ تٌٛيذي

اص تخقـ ٘بي ِٛسد ٔيبص ِتؾىً تيُ آديتٛس اص ِؾتشي ثب تٛجٗ ثٗ اعالػبت کغت ؽذٖ )أجبَ آديت ٔت  .2

( اػضاَ ِي گشدد جٙت أجبَ آديت تخققيدس خٛاعت کٕٕذٖ  ثٗ عبصِبْ

فبفٍٗ آْ ثب عيغتُ تؼييٓ دس خقٛؿ ٔت ٚ خٛاعت وٕٕذٖ سدتٙيٗ گضاسػ جبِغ اص ٚضؼيت فؼٍي عبصِبْ  .3

Gap Analyse. تٙيٗ ٚ اسائٗ    (ٚضغ ِغٍٛة)ٚس فشاگيش ٔت ثٙشٖ

  ِتمبضيعبصِبْدس تؾکيً تيُ يب کّيتٗ ٔت  .4

  Gap Analyseاعبط ٔتبيج اسائٗ ٌيغت فؼبٌيتٙبي ٚ ِشادً پيبدٖ عبصي ٔت  .5

 (Gant Chart)فبص ثٕذي ثشٔبِٗ ٘بي اجشايي ٚ تؾکيً تيُ ٘بي تخققي اجشايي دس عغخ کبسخبٔٗ  .6

 ٔظبست ٚ اسائٗ ِؾبٚسٖ ٚ آِٛصػ  جٙت "سعب تذثيش پبسط"ٖ ِؾبٚستيُ دضٛس ثشٔبِٗ سيضي ؽذٖ  .7

 آِٛصؽٙبي الصَ ٚ ثشآٚسد ؽذٖ دس آديت ٔت ِغبثك ثشٔبِٗ صِبٔي پشٚژٖ اسائٗ .8

ِذيشيت ٚ کٕتشي پشٚژٖ ديٓ اجشاي وبس  .9

ثشگضاسي جٍغبت الصَ ثب ِذيشاْ اسؽذ ٚ دبِيبْ پشٚژٖ ٚ عبيش ِغئٛالْ ريشثظ جٙت ٘ذايت ػبٌيٗ .10

اسائٗ گضاسؽبت الصَ ثٗ ِذيشيت عبصِبْ  .11

گيذاري ً تعميرات  يکي از نقاط قٌت تيم مشاًره ن

در شركت رسا تذبير پارش  استفاده از علم ، تجربو ً  تخصصياي  مٌرد نياز  

. نياستً فراينذىاي آسازمانيا با تٌجو بو زمينو كاري 
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ثش اعبط سعبٌت فؼبٌيتٙبي تخققي خٛديىي اص پبيٗ ٘بي ػٍّىشدي خٛد سا آِٛصػ دس " سعب تذثيش پبسط "ؽشوت 

ٗ ٘بي تخققي اص جٍّٗ ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ثٕب ٔٙبدٖ اعت دٚسٖ ٘ب  ثب تٛجٗ ثٗ TPMي تخققي ِشتجظ ثب صِيٕ

.  عغخ ٔيبص عبصِبٔٙب دعتٗ ثٕذي ٚ اسائٗ ِي گشدد

.آِٛصؽٙبي تخققي دس دٛصٖ ٔت دس جذاٚي صيشِؾخـ ؽذٖ اعت

 

ٔبَ دٚسٖ آِٛصؽي ف
سدي


ٔبَ دٚسٖ آِٛصؽي ف

سدي


5Sٔظبَ آساعتگي  TPMٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ثٙشٖ ٚس فشاگيش  13 1

OEE- اثش ثخؾي وٍي تجٙيضات   8D 14– سٚؽٙبي دً ِغئٍٗ  2

اٌضاِبت ٚ ٔيبصِٕذيٙبي ٔشَ افضاس ٘بي ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات 

CMMS 
15

ٚيژٖ عغخ کبسگشاْ ٚ )صثبْ تقٛيش ثب ٔت اپشاتٛسي 

  (اپشاتٛس٘ب 
3 

MSAکبٌيجشاعيْٛ ٚ  ِجبٔي فىشي دس عشادي فشايٕذ٘بي عبصِبْ  16 4 

ِذيشيت ٚ ثشٔبِٗ سيضي اعتشاتژيه  ٗ اي  18 OHSAS آؽٕبيي ثب اٌضاِبت ايّٕي ثٙذاؽت دشف 6

چشخٗ ثٙشٖ ٚسي ٚ چگٛٔگي اجشاي آْ دس عبصِبٔٙب ايّٕي ٚ ِذيظ صيغت   19 7 

تيُ عبصي ٚ وبسگشٚ٘ي  اسگِٛٔٛي فٕؼتي  20 8 

ثٙجٛد ِغتّش – کبيضْ  MFMEA 21آٔبٌيض دبالت ثبٌمٖٛ خشاثي ِبؽيٓ آالت  9 

 RCM ٔت ِجتٕي ثش لبثٍيت اعّيٕبْ

(Reliability Centered Maintenance ) 
22 CMMS 10 اعتفبدٖ اص وبِپيٛتش دس ٔت 

 PdM ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات پيؾگٛيبٔٗ

(Predictive Maintenance) 
 CBM ٔگٙذاسي ٚ تؼّيشات ِجتٕي ثش ٚضؼيت  23

(Condition Based Maintenance) 
11 

 RCFA آٔبٌيض سيؾٗ ػًٍ خشاثي

(Root Cause Failure Analysis) 
24 SPC 12 ثىبسگيشي فْٕٛ آِبسي دس فشايٕذ ٔت 
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