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 (لاير)هزینه  مدرس  مدت تاریخ برگزاري عنوان دوره ردیف

 (RCM)آشنائی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان  1
 سه شنبه و چهارشنبه

 آذر ماه 42و  42
 ریال 202440444 رستمیانهوشنگ مهندس   روز 4

 (TPM)اصول مهندسی نگاهداشت و نگاهداشت بهره ور جامع آشنائی با  4
 سه شنبه و چهار شنبه

 دی ماه 4و  1 
 ریال 202440444 دکتر محمد ریاحی  روز 4

 1سطح  -آنالیز ارتعاشات ماشینها 3
 یکشنبه تا سه شنبه

 دی ماه 12الی  13
 روز 3

 دکتر بهزاد
 ریال 002440444 دکتر روحانی

 مکانیکی و غیر تخریبی در نگهداری و تعمیراتکاربرد تست های  2
 سه شنبه و چهار شنبه

 دی ماه 11و  12 
 ریال 202440444 دکتر محمد ریاحی  روز 4

 آالت دوار باالنس ماشین 2
 چهارشنبه و پنج شنبه

 دی ماه 11و  11
 روز 4

 دکتر بهزاد
 ریال 104440444 مهندس علیخانی

 ریال 402440444 مهندس جاوید تقی زاده  روز 1 دی ماه 44 سه شنبه نگهداری و تعمیرات شهری 1

 (RCFA)راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها  1
 شنبه و یکشنبه

 دی ماه 41و  41
 ریال 203440444 رمضانیسعید مهندس   روز 4

 4سطح  -آنالیز ارتعاشات ماشینها 0
 دوشنبه تا چهارشنبه

 دی ماه 34الی  40
 روز 3

 دکتر بهزاد
 ریال 002440444 دکتر روحانی

 RCFAعیب یابی در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک بر اساس روش  9
 دوشنبه تا چهارشنبه

 دی ماه 34الی  40
 ریال 200440444 مهندس شهسواری  روز 3

 در نگهداری و تعمیرات “هزینه  مهندسی  ”مدیریت و کنترل هزینه با رویکرد 14
 سه شنبه و چهارشنبه

 ماه بهمن 1و  1
 ریال 202440444 رستمیانهوشنگ مهندس   روز 4

 ریال 203440444 رمضانی سعید مهندس   روز 4 شنبه و یکشنبه  (LCC)آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات  11

 4931نیمسال دوم  دوره های آموزشيعناوین 
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 ماه بهمن 11و  14

 ریال 402440444 مهندس جاوید تقی زاده روز 1 بهمن ماه 44سه شنبه  ریلینگهداری و تعمیرات  14

 کلیات اصول برنامه ریزی سیستم های نت 13
 سه شنبه و چهارشنبه

 بهمن ماه 41و  44
 ریال 202440444 سالم باغیحسین مهندس   روز 4

 ارزیابی و مدیریت سیستم نگهداری و تعمیرات 12
 سه شنبه و چهارشنبه

 بهمن ماه 40و  41 
 ریال 202440444 سالم باغیحسین مهندس   روز 4

 (MRO) بهینه سازی مدیریت انبار و قطعات یدکی 12
 شنبه و یکشنبه

 اسفند ماه 4و  1 
 ریال 203440444  رمضانیسعید مهندس  روز 4

 

 

 

 دوره های آموزشی با تدریس جناب آقای دکتر بهزاد در دانشگاه شریف برگزار می گردد. 

  می باشد 01 آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح 4ماشینها سطح پیش نیاز دوره های باالنس ماشین آالت دوار و آنالیز ارتعاشات. 

  پیش نیاز دوره عیب یابی در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک بر اساس روشRCFA 0 هیدرولیک و پنوماتیک پایه می باشد. 

 برخوردار خواهند بود% 34تا % 14از تخفیف  حسب مورد اعضاء محترم حقیقی و حقوقی انجمن. 

 وه بر برنامه زمانبندی باال0 دوره ها و کارگاه های آموزشی را بنا بر سفارش در محل موسسات و سازمان ها نیز برگزار می کندانجمن نت عال. 

 اطالع از هرگونه تغییر احتمالی در برنامه زمان بندی فوق به سایت  سرفصل دوره ها0 رزومه مدرسین و جهت رؤیت  www.irma.irیدفرمائ مراجعه. 

 آدرس پست الکترونیکی انجمن  .00212212و نمابر  00319121و  00494002: انجمن تلفن های: info@irma.ir . 
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