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 )تخصص( مدرس  )ریال(هزینه 
 
 مدت
 

 ردیف عنوان دوره تاریخ برگزاري

 روز 2 دکتر محمد ریاحی  ریال 4،500،000
 سه شنبه و چهار شنبه

 اردیبهشت ماه  16و  15 
 1 کاربرد تست هاي مکانیکی و غیر تخریبی در نگهداري و تعمیرات

 روز 2 مهندس رستمیان  ریال 4،500،000
 سه شنبه و چهار شنبه 

 اردیبهشت ماه  23و  22
 RBI( 2(بازرسی فنی مبتنی بر ریسک 

 روز 2 دکتر محمد ریاحی  ریال 4،500،000
 سه شنبه و چهار شنبه

 اردیبهشت ماه  30و  29 
  مهندسی قابلیت اطمینان و نگاهداشت پذیري

 )Reliability & Maintainability( 
3 

 FMEA( 4(تحلیل تاثیر و فراوانی خرابی ها به روش مهندسی  خرداد ماه  6و  5سه شنبه و چهار شنبه  روز 2 دکتر محمد ریاحی  ریال 4،500،000

 روز 2 مهندس رستمیان  ریال 4،500،000
 سه شنبه و چهار شنبه

 خرداد ماه   20و  19 
 RCM( 5(آشنائی با نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان 

  دکتر بهزاد  ریال 8،500،000
  یکشنبه تا سه شنبه  روز 3  دکتر روحانی

 6  1سطح  -آنالیز ارتعاشات ماشینها  خرداد ماه 26الی 24

 7 نگهداري و تعمیرات شهري خرداد ماه  26شنبه  سه  روز 1 مهندس جاوید تقی زاده  ریال 2،500،000

 روز 2 مهندس رستمیان  ریال 4،500،000
 چهار شنبهسه شنبه و 

 تیر ماه  31و  30 
 CBM( 8(نگهداري و تعمیرات مبتنی بر وضعیت 

 ریال 2،500،000
و مهندس  مهندس رمضانی 

 یوسفی
 LCC( 9(آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات  مرداد ماه  11یکشنبه  روز 1

 روز 2 مهندس رستمیان  ریال 4،500،000
 سه شنبه و چهار شنبه

 مرداد ماه  14و  13
 AM  ( 10(خودگردان  نت

 11 در نگهداري و تعمیرات ریلی IRISنقش  مرداد ماه   17شنبه   روز 1 مهندس جاوید تقی زاده  ریال 2،500،000
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ü   آدرس پست الکترونیکی انجمن  .88575415و نمابر  88369741و  88092884: تلفن هاي انجمن: info@irma.ir . 
ü کلیه دوره هاي آموزشی با تدریس جناب آقاي دکتر بهزاد در دانشگاه شریف برگزار می گردد. 
ü  می باشد 1، آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح 2پیش نیاز دوره هاي باالنس ماشین آالت دوار و آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح. 
ü  زمانبندي باال، دوره ها و کارگاه هاي آموزشی را بنا بر سفارش در محل موسسات و سازمان ها نیز برگزار می کندانجمن نت عالوه بر برنامه. 
ü هرگونه تغییر احتمالی در برنامه زمان بندي فوق به سایت اخبار آموزش و و اطالع از رزومه مدرسین  جهت رؤیت  www.irma.irفرمایید مراجعه. 

 ریال 4،300،000
  مهندس رمضانی 

 روز 2  و مهندس بخشی
 شنبه و یکشنبه

 مرداد ماه  25و  24 

آشنائی با استاندارد جمع آوري و تحلیل داده ها و نرم افزارهاي نت و 
و روش هاي اولویت  ISO 14224قابلیت اطمینان براساس استاندارد 

 )CA(بندي تجهیزات 
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 روز 2 مهندس سالم باغی  ریال 4،500،000
 سه شنبه و چهار شنبه

 مرداد ماه  28و  27 
 13 نت کلیات اصول برنامه ریزي سیستم هاي

 14  انرژي و نحوه استفاده صحیح ماشین آالت و الکتروموتورها   شهریور ماه  4  چهارشنبه  روز 1  مهندس مظهر  ریال 2،500،000

 RCFA( 15(راهکارهاي تحلیل و ریشه یابی خرابی ها  ماه  شهریور 8و  7شنبه و یکشنبه  روز 2 مهندس رمضانی  ریال 4،300،000

  بهزاد دکتر  ریال 7،000،000
  دوشنبه و سه شنبه  روز 2  مهندس علیخانی

 16  آالت دوار باالنس ماشین  شهریور ماه 10و  9             

 روز 3 مهندس شهسواري  ریال 5،800،000
 چهار شنبه الیدوشنبه 

 شهریور ماه  11 الی 9
 بر اساس روشنوماتیک یابی در سیستم هاي هیدرولیک و پ عیب

RCFA 
17 

  دکتر بهزاد  ریال 8،500،000
 پنج شنبه الیسه شنبه   روز 3  دکتر روحانی

 18  2سطح  -آنالیز ارتعاشات ماشینها  شهریور ماه 12الی  10

 ریال 4،500،000
   مهندس رمضانی 

 و مهندس برزگر
 روز 2

 سه شنبه و چهار شنبه
 ماه  شهریور 18و  17 

  تدوین نقشه راه تعالی نگهداري و تعمیرات
 )Maintenance Road Map( 

19 

 روز 2 مهندس سالم باغی  ریال 4،500،000
 سه شنبه و چهار شنبه

 شهریور ماه  25و  24 
 20 ارزیابی و مدیریت پیمانکاران نت

 روز 2 دکتر محمد ریاحی  ریال 4،500،000
 سه شنبه و چهار شنبه

 مهر ماه  1شهریور و  31 
ور جامع  آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره

)TPM( 
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