جدول زمانبندی سخنرانی ها  ،تجربيات و كارگاه ها در روز اول كنفرانس تعالی مدیریت نت
سالن مجتهده امين ()2

سالن نور ()1
8:15
الی
10:30









مراسم آغازین همایش  8:15الی 8:25
کلیپ شماره یک همایش  8:25الی 8:30
سخنرانی دکتر رمضانی (گزارش معرفی همایش)  8:30الی 8:40
سخنرانی دکتر کرسپو مارکز  8:40الی 8:55
کلیپ شماره  2همایش  8:55الی 9:00
سخنرانی دکتر جعفری  9:00الی 9:50
سخنرانی مهندس سعید توکلی-مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران

8:30
الی
10:30

افتتاحیه

تجربه
کارگاه آموزشی

کارگاه  -تجربه

کارگاه آموزشی

11
الی
12:45

: MRO
مدددیریت چر دده عمددر قدعددات یدددکی و بهینهسددازی
انبارقدعات یدکی MROبا رویکرد SPARESOLOGY
 -عرفان زنگنه

11
الی
12:45

 12:45الی  : 14:00نماز – نهار

 12:45الی  : 14:00نماز – نهار

14
الی
15:30

کارگاه آموزشی

مدل سازی شا ص سالمت تجهیزات :

فرهنگسازی  :فرهنگسازی ،پاشنه آشیل بهبود وضعیت داراییهدا.
چگونه سازمانی متعهد و منسدجم در زمینده مددیریت داراییهدا داشدته
باشیم؟ (سعید رمضانی) ( 30دقیقه)

بودجه بندی  :چگونه تسهیم صحیح بودجه نت باعث اثربخشدی
هزینه نت و افزایش دسترسپذیری میشود؟
 عباس شریفی ( 30دقیقه)هزینه نت  :کاهش هزینههای نت یا افدزایش قابلیدت ایمیندان؟
ارزیابی و مدیریت هزینههای نبود قابلیت ایمینان
 -احمد عرب شمالی ( 30دقیقه)

 : RCAتحلیل علل ریشه ای وردگی دوط لوله انتقال گاز
 -پیمان محبان

: PMO

جمعآوری ایالعات تجهیزات برای قابلیت ایمینان و نگهدداری و
تعمیرات مبتنی بر ریسک
– محمد اقبالی

16:00
الی
17:30

کارگاه آموزشی

 15:30الی  : 16:00استراحت و پذیرایی

 15:30الی  : 16استراحت و پذیرایی

مدیریت ایالعات تجهیزات :

کارگاه آموزشی

16
الی
17:30

 10:30الی 11صبح :استراحت و پذیرایی

آنالیز وایبول  :تخمین ریسک و پیش بینی زمان رابی بر اساس
سوابق و با استفاده از ویبول – حسین محمدی

مدلسازی شا ص سالمت تجهیزات ،پیادهسازی در شبکه انتقال
گاز اسپانیا در قالب نت الکترونیک
 -آدلفو کرسپو مارکز

افتتاحیه

مراحل گام به گام برای بازنگری و بهینه سازی برنامه هدای
نگهداشت تجهیزات به کمک روش  ( . PMOبا مقایسه ای
بین  RCMو ) PMO
 -علی برزگر

آنالیز درجه بحرانیت :

آنالیز درجه بحرانیت برای تجهیزات و دارایی ها (تجربه عملی
در شبکههای انتقال و توزیع برق)
 -آنتونیو روسیک

 12:45الی  : 14:00نماز – نهار

14:0
0
الی
15:3
0

کارگاه آموزشی

14
الی
15:30

 : LCCمحاسبه عمر اقتصادی تجهیدزات بدا اسدتفاده از روش LCC
مدالعه موردی :کمپرسور هوای تاسیسات تقویت فشار گاز
– ناصر قشقایی پور

8:30
الی
10:30

مدیریت برون سپاری :

چه چیزی را به چه کسی ،چگونه و با چه نوع قراردادی برون
سپاری کنیم؟
 -اسماعیل روحی پور

 15:30الی  : 16:00استراحت و پذیرایی

16:00
الی
17:30

کارگاه  -تجربه

11
الی
12:45

 : RCMبهینه سازی برنامه نت به کمک روش  RCMمدالعه
موردی :توربین های گاز تاسیسات تقویت فشار -حسین کاردری
 : PMOبهینه سازی برنامه های نت مبتنی بدر قابلیدت ایمیندان،
مدالعه موردی توربین های گاز – علیرضا رحمت نژاد

سالن پرویتن اعتصامی ()3

 10:30الی 11صبح  :استراحت و پذیرایی

 10:30الی 11صبح  :استراحت و پذیرایی

دو شنبه 96/7/17 -

مهندسی نگهداشت :
ابزارهای پیشرفته مهندسدی نگهداشدت بدرای سیسدتمها و
تجهیددزات /تدددابق نگهددداری و تعمیددرات پیشددگیرانه بددرای
تجهیزات با عمر باال ( تجربه پیادهسازی شده در ناوگان ریلی)
 -وزه آنتونیو

جدول زمانبندی سخنرانی ها  ،تجربيات و كارگاه ها در روز دوم كنفرانس تعالی نت
سالن نور ()1
کارگاه – تجربه
کارگاه آموزشی
کارگاه
کارگاه

تجربه
کارگاه آموزشی

11
الی
12:45

 12:45الی  :14:00نماز – نهار

 -وزه آنتونیو

14
الی
15:30

16:00
الی
17:00

تجربه

17
الی
17:30

•

ا تتامیه

 : KPIمحاسددبه و تحلیددل شددا صهای جدیددد اسددتاندارد
ایزو 14224نسخه  45( 2016دقیقه)
 ناصر جاللیبهینه سدازی فراینددهای مددیریت دارایدی :بهینهسدازی
فرآیندهای یکپارچه مدیریت داراییهای فیزیکدی مبتندی بدر
مدلهای مرجع ( 45دقیقه)
 -رزگار جهاندیده

17
الی
17:30

•

برون سپاری  :برون سپاری فعالیت های تعمیرات الکتروموتورهدای
 LVدر مجتمع گاز پارس جنوبی(30دقیقه)
 مهین مدری زاده ،غالمرضا فریدونی : OCMریشه یابی گام به گام شکست در برنامه آنالیز روغن،بایدها
و نبایدها (مهران نقدیان)( 30دقیقه)

ا تتامیه

: ISO55000

ییادهسازی استاندارد  ،ISO55000فرآیندهای پایه پیشنهادی،
یرح مستندسازی(تجربه عملی در نیروگاهها)
آنتونیوروسیک)(90دقیقه)

نقشه راه  :ارائه نتایج اثربخشی پیادهسازی نقشه راه تعالی ندت
در صنایع معدنی 18 ،ماه پس از پیادهسدازی (مدالعده مدوردی،
معدنی در جنوب شرق آسیا)(سندی دان)( 40دقیقه)
مدیریت روانکاری  :تدوین برنامه بهینه روان کاری با استفاده از
هوش مصنوعی (با توجه به نوع روغن ،تحلیل کدارکرد و سدابقه
رابی) ،به چه نکاتی در رید روان کارها باید توجه کرد؟(مایک
جانسون) ( 45دقیقه)

به همراه میزگرد نقد و بررسی فیلم ها
 12:45الی  : 14:00نماز – نهار

14:00
الی
15:30

 15:30الی  : 16استراحت و پذیرایی

 15:30الی  :16استراحت و پذیرایی
 : TPMهنوز هم دود از کنده  TPMبرمی یزد .ارائه راهکارهای ندوین
 TPMدر مدیریت دارایی ها ،و ارائه مدل تعدالی جدایزه ملدی نگهدداری
انجمن نت ایران
 -هوشنگ رستمیان

11
الی
12:45

 12:45الی  : 14:00نماز – نهار

کارگاه آموزشی

نوسازی و تعمیرات اساسی:

نوسازی و تعمیرات اساسی جهت افزایش یول عمر تجهیزات (مدالعه
موردی :ناوگان ریلی) ( 90دقیقه)

فیلم  -کارگاه آموزشی

 -کرسپو مارکز ( 105دقیقه)

 10:30الی 11صبح  :استراحت و پذیرایی
مدیریت وردگی :
چگونه میتوان با تفسیر وردگی برای مدیران ارشدد و میدانی،
به مدیریت یکپارچه بهتری دست یافدت؟ پدیش درآمددی بده
مدیریت وردگی (رضا جواهردشتی)( 70دقیقه)
: LCC
بهترین زمان برای از رده ارج کدردن تجهیدزات چده زمدانی
اسددت؟(تعیددین عمددر اقتصددادی بدده روش هزینددهیابی چر دده
عمر( )LCCهانی شاهمرادی) ( 35دقیقه)

چگونه داده های  Time To Failureشما را به اشتباه می
اندازد؟ (مقایسه تحلیل  TTFدر سه تجهیز) (فرد شکلنبرگ)(30
دقیقه)

 10:30الی 11صبح  :استراحت و پذیرایی

میزگرد آموزشی

16
الی
17

:E-Maintenance
نگهداری و تعمیرات الکترونیک به عنوان پشتیبان مدیریت نگهداشت

8:30
الی
10:30

(فیلم وتحلیل) 

14
الی
15:30

 10:30الی 11صبح  :استراحت و پذیرایی

 : RCAارائه تجربیاتی از ریشهیابی علل رابدی در تجهیدزات –
بایدها و نبایدها (جواد سلدانیان)( 30دقیقه)
پوشش های نوین  :کاربرد نانو و پوشش های ندوین متدالوژیکی در
افزایش عمر تجهیزات و ایمنی مواد ( وحید یونسی)(30دقیقه)
 : VCIکاربرد  VCIدر نگهداری یوالنیمدت قدعات و لتجهیزات
در انبار و افزایش عمر آنها با کنسروه سازی (رمضانعلی یداهری)
( 30دقیقه)
 : RBIمقایسه رویکردهای بازرسی فنی( )RBIو استانداردهای آن
(مدالعه موردی) (وحید شعیبی)( 30دقیقه)

( : MTTFفیلم آموزشی)

کارگاه  -تجربه

11
الی
12:45

 : RBIنقش و جایگداه پیشدگیرانه بازرسدی فندی ) )RBIدر مددیریت
یکپارچه دارایی های فیزیکی
 علیرضا صوفی زاده)( 45دقیقه) : LCCنقش عارضه یابی ،امکان سنجی اقتصادی و تحلیل هزینده هدای
چر ه عمردارایی هادر سودآوری شرکت ها (مدالعه مدوردی ژنراتورهدای
)MAN
 -مسعود غفاری ( 30دقیقه)

8:30
الی
10:30

سالن مجتهده امين ()2

سالن پروین اعتصامی ()3

آموزش مجازی  :آموزش مجازی و الکترونیک ،راهکاری اثربخش برای
کاهش هزینههای نت ،ارائه تجربیاتی در این زمینه( ،آزاد)( 30دقیقه)
برنامه ریزی و زمانبنددی ندت  :چگونده برنامدهریزی و زمانبنددی
کاربردی فعالیتهای نت در شرکتهای دارجی انجدام میگیرد؟ارائده
تجربیات و رویکرد برنامهریزی آقای داک پالمر) ،بهرامی(( 30دقیقه)
مدیریت عملکرد کارکنان :مدیریت عملکدرد کارکندان (ندت)،مدالعده
موردی کارکنان نگهداری و تعمیرات مونتاژ ایران ودرو( جسته پور)"30

 15:30الی  : 16:00استراحت و پذیرایی

16:00
الی
17:30
17
الی
17:30

کارگاه

8:30
الی
10:30

وارنیش 45 :وارنیش ،روش های تست و راه حل ها
-زهرا فایمی(سما لوبرکنتز) ( 40دقیقه)

سه شنبه 96/7/18 -

 : MROده نکته کلیدی کده مددیران بایدد دربداره مددیریت
قدعات یدکی  MROبدانند؟ (  60دقیقه)
 -سعید رمضانی

• ا تتامیه

