
 
 

 

 

 

 

 (ریال)هزینه  مدرس برگزاری تاریخ مدت عنوان دوره ردیف

1 
راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها 

(RCFA) 
 روز 2

 شنبه و یکشنبه

 آبان 2و  1
 ریال 000440444 سعید رمضانی دکتر

2 
  ”مدیریت و کنترل هزینه با رویکرد

 در نگهداری و تعمیرات “هزینه  مهندسی
 روز 2

 شنبهیکشنبه و  

 آبان 9و  0

مهندس هوشنگ 

 رستمیان
 ریال 000440444

3 
آشنائی با اصول مهندسی نگاهداشت و 

 (predictive)نگاهداشت پیشگیرانه 
 روز 2

 شنبهچهارشنبه و سه 

 آبان 12و 11  
 ریال 000440444 دکتر محمد ریاحی

 روز 3 1سطح  -آنالیز ارتعاشات ماشینها 0
 یکشنبه الی سه شنبه

 دی 10الی  12

 دکتر بهزاد
 ریال 1204440444 دکتر روحانی

 روز 2 آالت دوار باالنس ماشین 5
 چهارشنبه و پنج شنبه

 دی 11و  15

 دکتر بهزاد
 ریال 904440444 مهندس علیخانی

 روز 3 2سطح  -آنالیز ارتعاشات ماشینها 1
 شنبه پنجشنبه الی سه 

 دی 34الی  20
 دکتر بهزاد

 ریال 1204440444 دکتر روحانی

7 
آشنائی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر 

 (RCM)قابلیت اطمینان 
 روز 2

 سه شنبه و چهارشنبه

 دی 29و  20

مهندس هوشنگ 

 رستمیان
 ریال 000440444

0 
شنائی با قابلیت نگاهداشت0کیفیت0 ایمنی آ

 و خطاهای انسانی در نت
 روز 2

 شنبهچهارشنبه و سه 

 بهمن 1و 5 
 ریال 000440444 دکتر محمد ریاحی

9 
بهینه سازی انبار و مدیریت قطعات یدکی 

(MRO) 
 روز 2

 شنبه و یکشنبه

 بهمن 17و  11
 ریال 000440444 سعید رمضانی دکتر

 روز 2 اصول برنامه ریزی سیستم های نت کلیات 14
 سه شنبه و چهارشنبه

 بهمن 27و  21

 مهندس حسین

 سالم باغی 
 ریال 000440444

 

 

 

 

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

  می باشد 01 آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح 2ماشینها سطح پیش نیاز دوره های باالنس ماشین آالت دوار و آنالیز ارتعاشات. 

 برخوردار خواهند بود% 34تا % 14از تخفیف  حسب مورد 0اعضاء محترم حقیقی و حقوقی انجمن. 

 در صورت کسب حد نصاب الزم تشکیل خواهند شد ی آموزشیدوره ها. 

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

 بندی فوق به سایتاطالع از هرگونه تغییر احتمالی در برنامه زمان ها0 رزومه مدرسین وسرفصل دوره جهت رؤیت www.irma.ir  

 .یدفرمائ مراجعه

 آدرس پست الکترونیکی انجمن  .00575015و نمابر  00319701و  00492000: تلفن های انجمن: info@irma.ir . 

 
 

 5931عناوین دوره های آموزشي نیمسال دوم 
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