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 الت یتحص

 از دانشگاه علم و صنعت عی صنا  یمهندس یدکترا •
 نیدانشگاه امام حس یو مهندس یدانشکده فن علمیهیئت عضو •

 اجرایی   هایپروژهو   فعالیت  وابقس

مانا  ای ر یشرکت آ - میر یآ ییدارا تی ر یو مد نانیاطم تیقابل یمرکز مهندس ریمد •
 نان یاطم

  ینت؛ برا یدرخواست کارها بندیزمان و  بندیاولویت ، RCM ی، اجرا RCAروند  بهبود •
 زاگرس یمیشرکت پتروش

و   SPGC ی( در مجتمع گاز پارس جنوبMROانبار ) یو موجود ی دکیقطعات  تیر یمد •
 ها دارایی تی ر یمد تیوضع یابیارز 

 یدر مجتمع گاز پارس جنوب Uptimeمطابق مدل  شگاهیپاال 5نقشه راه در  میترس •
SPGC 

  ی؛ برنامه نت مبتنRCA هاخرابی یابیریشهو  لی؛ تحلLCCچرخه عمر  هایهزینه  زیآنال •
؛  API-RBI-581 یکم کردیبا رو سکی بر ر  یمبتن ی؛ بازرسRCM نانیاطم تیبر قابل

و آموزش  یدکیقطعات  تیر ی؛ آموزش مدKPIعملکرد نت  یدیکل هایشاخص  لیتحل
 یمیپتروش عیشرکت صنا ؛یکیز یف یهادارایی  تیر یدر حوزه مد یفرهنگ رییتغ

 بندر امام ی می، پتروشفارسخلیج 
:  نهی، در زم4کارون   روگاهیدر سد و ن ،یکیز یف یهادارایی  تیر یمد سازیپیاده و  مشاوره •

، ISO 14224 ،KPI ،RCM ،RCA ،PMO ،RBIو مشاوره بر اساس  55000 زویا یز یمم
MRO ،LCC 
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شرکت منابع آب و  و زاتی تجه بندیاولویت  ندها،یفرآ یطراح مانکاران،یپ یابیارز  •
 ر ی انیآر  یشرکت مهندس ران،یا یروین

برق   عیبرق اصفهان؛ شرکت توز  عیدر توز  ایریشه علل  لیتحل سازیپیاده و  مشاوره •
 اصفهان 

در  هاسفارش  ستمیو س MRO سازیبهینهو  یدکیانبار قطعات  دهیسرویس  بهبود •
 مس سرچشمه کرمان؛ مجتمع مس سرچشمه کرمان 

فوالد  عی صنا نگی)هولد دکویدر شرکت م ییدارا تیر ینقشه راه مد نیو تدو یز یمم •
 دکویم انهیفوالد خاورم نگی(؛ هولدرانیا
  یدیکل هایشاخص  نیو تدو هیته ،یکیز یف یهادارایی تی ر یمد نهیدر زم مشاوره •

 (رانیفوالد ا عیصنا نگی)هولد دکویعملکرد، شرکت م
  /خودروایران ؛ خودروایران هایساختمان در  ییدارا تیر یمد سازیپیاده و  مشاوره •

 خودرو ایران شرکت سازه و ساختمان 
در شرکت آب و فاضالب استان  یکیز یف یهادارایی  تیر یمد سازیپیاده و  مشاوره •

 ن هرمزگانهرمزگان؛ شرکت آب و فاضالب استا
  تیر یمد نامهنظام  -اطالعات  تیر یمد - یساختار سازمان -نقشه راه  نیو تدو  یابیارز  •

 مس )کرمان(  عیصنا ی، شرکت ملCMMS- RCM-RCA-PMO-KPI ییدارا
  نامهنظام و  یاتیبرنامه عمل - یکیز یف ییدارا تیر ینقشه راه مد نیو تدو  یابیارز  •

 سپاه پاسداران  ،ییدارا تیر یمد
و در مجتمع مس شهر   یکیز یف یهادارایی تی ر یمد سازیپیادهآموزش و  مشاوره، •

 بابک
 چوب گرگان ایمی( در شرکت کMROانبار ) یو موجود ی دکیقطعات  تیر یمد •
در  هاسفارش  ستمیو س MRO سازیبهینهو  یدکیانبار قطعات  دهیسرویس  بهبود •

 رجان یشرکت گهر روش س رجان،یس گل گهرسنگ آهن 
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 ستمیتحقق الزامات س یدر راستا راتیو تعم ینگهدار  تی ر یمد  ستمیس سازیپیاده •
 در شرکت رجا  یک یز یف ییدارا تیر یمد

در  RCA افزارنرم  نینخست ی( و طراحRCA) وبیع ایریشه لیتحل ستمیس سازیپیاده •
 ران یا
خودرو در   دیمعاونت تول هایسالن نیآن ب میو تسه راتیو تعم یبودجه نگهدار  نییتع •

 خودرو ایران شرکت 
در وزارت بهداشت، درمان و   یمارستانیب زاتیاستاندارد جامع نگهداشت تجه نیتدو •

 یآموزش پزشک
 و هوافضا  ییایدر  عی نگهداشت در صنا یهاافزارنرم هایداده لیو تحل کاویداده •
و   ییایدر  عی در صنا راتیو تعم ینگهدار  ایهزینه یهانرم  نیی و تع ریزیبودجه •

 هوافضا
 ی و حفار  یلیر  ،یمی نفت، گاز و پتروش عی( در صنا RCFA) یخراب ایریشه لیتحل یاجرا •
 نت  یز یو مم راتیو تعم ینگهدار  افزارنرمانتخاب  نهیدر زم مشاوره •
نگهداشت در   کیعملکرد متناسب با نقشه راه استراتژ  یدیکل هایشاخص  یطراح •

 ی و خدمات یحفار  ،یدفاع ،یلیر  عی صنا
 هایماژول  یو طراح ISO 14224بر اساس استاندارد  زاتیاطالعات تجه  تیر یمد •

 و هوافضا ییای نفت و گاز، در  عیدر صنا یافزار نرم 
 ی دفاع عیدر صنا  وبیع ایریشه  لیتحل افزارنرم دستورالعمل و  سازیپیاده و  یطراح •
( در  یراتیتعم  یندهایفرآ یو توال تی ظرف نییتع دمان،ی)چ یراتیمرکز تعم یطراح •

 یدفاع عی صنا
 یدفاع عی( در صناS5کار ) طیمح یآراستگ نظام •
 هایپژوهشمرکز مطالعات و  زاتی تجه نانیاطم تیو قابل یآمادگ یابیمدل ارز  یطراح •

 یکیلجست
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، مرکز مطالعات  BSC، CSF، KPI ،هااستراتژی)داشبورد(  نگیتور یمان ستمیس یطراح •
 کیاستراتژ 

  هایپژوهش مرکز مطالعات و   زات،یتجه  یآمادگ یابیارز  ستمیس سازیپیاده پروژه •
 یکیلجست

 ما یدر سازمان صداوس راتیو تعم یو نگهدار  یکیز یف ییدارا تیر ینقشه راه مد هیته •

 مقاالت و کتب علمی 

"، اثر ییدارا تی ر یو مد نانیاطم تیدر نگهداشت، قابل اتیتجرب نیاز بهتر  ی"الگوبردار  •
 بهشتیارد ،یو همکاران، انتشارات نشر بازرگان یرمضان دیترجمه: سع رمن،یِ وا یِتر 

1395 
"، اثر دن پونتفراکت، ترجمه: می"ارتش تخت، چگونه سازمان منسجم و متعهد بساز  •

 1395مهر ماه  ،یو همکاران، انتشارات نشر بازرگان یرمضان دیسع
نگهداشت"، اثر  یدر مهندس نانیاطم تیقابل یکاربرد تئور  یو صنعت ی"مرجع علم •

 و همکاران  یرمضان دیناکاگاوا، ترجمه: سع ویتوش
اثر پروفسور آدولفو کرسپو   رات”،یو تعم ینگهدار  تیر یمد یو کاربرد  یعلم “مرجع •

 تیقابل ضمیمهبه یو همکاران، انتشارات نشر بازرگان یرمضان دیمارکز، ترجمه: سع
  ییراهنما ،ییدارا  تیر ینگهداشت و مد ی ز یمم یها ستیو چک ل یکاربرد نانیاطم
 1393آبان  - 55000 زویبه همراه ا ییدارا تیر یمد یبرا

و   یرمضان دیترجمه: سع تر،یاسل پیلی"، اثر فیدکیقطعات  یانبار و موجود تیر ی"مد •
 1394 نیفرورد ،یهمکاران، انتشارات نشر بازرگان

 دیترجمه سع کا،ینفت آمر  تویستی"، اثر انسکیبر ر  یمبتن یبازرس ی"استاندارد فناور  •
 1394خرداد  - و همکاران یرمضان
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استاندارد، ترجمه:  یسازمان جهان ISO55000:2014“ هادارایی تیر یمد “استاندارد •
 1393 شتبه یو همکاران ارد یرمضان دیسع

دانشگاه   دی"، اساتیلیاز انتشارات جان وا وبیهوشمند ع بینیپیش و  صی"تشخ •
 نیو همکاران، انتشارات دانشگاه امام حس یرمضان دیترجمه سع کا،یتک آمر  ایجورج

و   یرمضان دی)نگهداشت("، ترجمه سع راتیو تعم ینگهدار  ی"واژگان و اصطالحات علم •
 1392)ع(، بهار  نیهمکاران، انتشارات دانشگاه امام حس

 رمن،یوا یاثر: دکتر تر  رات،یو تعم ینگهدار  تیر یمد یبرا یدیکل هایشاخص  توسعه •
 و همکاران  یترجمه رمضان

.شفر، ترجمه: مهران  یاثر س ،یروغن کاربرد زیآنال هیبر پا نانهیب شی"نگهداشت پ کتاب •
 یرمضان دیسع ان،ینقد

 کایآمر  نانیاطم تیموسسه قابل نو،ی، اثر: الت RCA-PROACT ایریشهعلل  لیتحل •
RELIABILITY.COMو همکاران  ی، ترجمه رمضان 

اثر: داک پالمر،   رات،یو تعم ینگهدار  بندیزمان و  ریزیبرنامه ی و کاربرد یعلم مرجع •
 و همکاران  یترجمه رمضان

 Agile Projectت،یموفق یبرا  یکردیپروژه چابک، رو  تیر یکتاب مد ترجمه •
Management  نیکرودر، ترجمه: محمد محمد پور عمران، محمد حس جیمز، اثر  

 9۷چاپ: بهمن  ،یرمضان دیسع ،ییبابا
"، اثر: فن هوتوم، ترجمه:  یستمیبا نگرش س یدکیقطعات  ی"کنترل موجود کتاب •

 انیمحمدرضا غالم ،یمحمد اصغر  ،یرمضان دیسع
 دیترجمه: سع لون،ی.اس.دیاثر ب زات،یو تجه هادارایی دوره عمر  یابی نهیهز  کتاب •

 ییبابا  نیمحمد حس ،یوسفی یمصطف ،یرمضان
ترجمه   ،یدکتر رضا جواهر دشت راستارینفت و گاز، و  عی و مواد در صنا یخوردگ کتاب •

 زاده یمهد نیاسی یفرزانه اکوان فاطمه دورق یرمضان دیسع
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 های آموزشی گذرانده شده دوره 

 ایاسپان لیدر دانشگاه ِسو ی دوره فرصت مطالعات •

 های آموزشی برگزارشده دوره 

مختلف نفت، گاز،   هایسازمان و  ها شرکتدر  ریز  یآموزش هایدوره و  هاپروژه •
شامل: شرکت  ها شرکت نیاز ا ی... صورت گرفته که برخو یمعدن  ،یلیر  ،یمیپتروش
 ژهیجنوب، منطقه و  زیمس سرچشمه کرمان، مناطق نفت خ دکو،یفوالد م نگیهولد
و استان گلستان،  بندرعباسالمرد، آب و فاضالب  شگاهیپاال ،یگاز پارس جنوب ه،یعسلو

 یمیالله، پتروش یم یکارون، پتروش یمیپتروش د،یمروار  یمیفجر جم، پتروش شگاهیپاال
راه آهن، سازمان  ران،یا راتیو تعم یبارز، انجمن نگهدار  کی بندر امام، شرکت الست

درمان   اشت،دانا، وزارت بهد یانرژ  نگیرجا، هولد یلیر  ونقلحمل شرکت و   ،صداوسیما
-روی)آب ن رانیا یرو یراه آهن مشهد، شرکت توسعه منابع آب و ن ،یو آموزش پزشک

سرخس،  رانیخانگ شگاه یپاال ،یو فناور  قاتی(، وزارت علوم، تحق4کارون  روگاهیسد و ن
سپاسد، حرا،  ر،یپرتو و توگا، قرارگاه خاتم )سپان-چوب گلستان، گروه مپنا ایمیشرکت ک

 کو،یسی، اخودروایران( و ...(، شرکت یحفار  یپتروگهر )دکل ها یار ، حف16و  15فاز 
مرکز مطالعات و   ،یصنعت  تیر یسازمان مد ،یصنعت قاتیسازمان آموزش و تحق 

 . TuvNordشرکت  ،یصنعت هایپژوهش 
o راتیو تعم  ینگهدار  یو مهندس هادارایی  تیر یمد میبا مفاه ییآشنا دوره 
o  نانیاطم تیبر قابل یمبتن راتیو تعم ینگهدار (RCM) 
o یدیکل هایشاخص  لیو تحل محاسبه ( عملکردKPI) 
o زاتی تجه یدر خراب وبیع ایریشهعلل  زیآنال (RCA & RCFA) 
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o ییدارا تیر یو مد راتیو تعم یراه نگهدار  نقشه (Roadmap in Maintenance 
Excellence & Physical Asset Management) 

o نانیاطم تیقابل یمهندس (Reliability Engineering ) 
o زاتیچرخه عمر تجه نهیهز  زیآنال (LCC ) 
o انهیگوشیپو  رانهیشگیبا نت پ ییآشنا (PM-PDM-CBM ) 
o 5  یصنعت یآراستگ نظامS یدار یو نت د (Visual Maintenance) 
o نت هایفعالیتمنابع و  بندیزمان و  ریزیبرنامه (Planning & Scheduling 

in Maintenance) 
o  بر  یمبتن هادارایی  تیر یو مد راتیو تعم ینگهدار  تیوضع  یز یمم هایروش

 رمن یوا یکمپل و تر  یها ستیچک ل
o وبیهوشمند ع بینیپیش و  صیتشخ (Intelligent Fault Diagnosis and 

Prognosis) 
o  ریبهره ور فراگ راتیو تعم ینگهدار TPM 
o  روغن و ارتعاشات( زی)آنال تی بر مراقبت وضع یمبتن راتیو تعم ینگهدار - 

CBM / PHM 
o رانهیشگیپ راتیو تعم یبرنامه نگهدار  سازیبهینه (PMO ) 
o و انبار  ی دکیقطعات  تیر یمد(Spare Part Management & Optimization) 
o راتیو تعم ینگهدار  زهیمکان هایسیستمو انتخاب  لیتحل EAM /CMMS 
o بر استاندارد یمبتن هادارایی  تیر یمد ISO55000:2014:Asset Management 
o  بر اساس استاندارد  نانیاطم تینت و قابل هایداده لیو تحل آوریجمع

ISO14224 
o ها سفارش ستمیمواد، کاال و قطعات در س نیتأم رهی زنج تی ر یمدو  لیتحل 
o هاداراییو  زات ی پروژه اورهال تجه  ریزیبرنامهو  تیر یمد 
o سکیبر ر  یمبتن یبازرس API-RBI 581: Risk Based Inspection 
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 یکاربرد نانیاطم تیقابل یو مهندس ییدارا تیر یمد رات،یو تعم ینگهدار  دوره •
  دیماژول است که توسط اسات 5 یدوره دارا نی( که اINGEMAN)مشترک با موسسه 

دوره مذکور  انیروز ارائه خواهد شد. در پا 3مشترک در  صورتبه INGEMANو  میر یآ
به   INGEMANمعتبر موسسه  المللیبین نامه یگواه ییدر آزمون نها تیدر صورت موفق

 اهدا خواهد شد. رانیفراگ


