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از  تعمیرات)  و  نگهدارى  (مدیریت  فیزیکى  دارایى هاى  مدیریت  رشته  در  را  خود  دکتراى  زواشکیانى  على 
دانشگاه تورنتو کانادا دریافت کرده است و هم اکنون مدیر پروژه هاى مشاوره و آموزش صنعتى مرکز مدیریت 
داریى هاى فیزیکى دانشگاه تورنتو (C-MORE) و نماینده رسمى شبکۀ Aladon (بزرگ ترین شرکت پیاده

سیاست گذارى  و  مدیریت  دوره  فارغ التحصیل  زواشکیانى  دکتر  است.  خاورمیانه  در  دنیا)  در   RCM  سازى 
انگلستان است. ایشان سابقه مشاوره و پیاده دانشگاه هاروارد و همچنین برنامه مدیریت دانشگاه آکسفورد 
شمالى،  آمریکاى  در  را  حوزه هاى صنعتى  اکثر  در  بین المللى  ده ها شرکت  در  مدیریت   سازى سیستم هاى 
 IBM، آمریکاى جنوبى، اروپا و خاورمیانه در کارنامه دارند و با بسیارى از شرکت هاى معظم بین المللى همچون
McKinsey  و Aladon همکارى مى کنند. دکتر زواشکیانى جزو سخنرانان همیشگى همایش هاى مطرح 
بین المللى در عرصۀ مدیریت دارایى هاى فیزیکى هستند و دوره هاى آموزشى متعددى را در این عرصه در 
Expert Knowledge-based Reliabil- گوشه وکنار جهان برگزار کرده اند. ایشان عالوه بر نگارش کتاب

ity Models، جزو نویسندگان ویرایش سوم کتاب Uptime هستند و بسیارى از کتاب هاى اصلى حوزة 
داووس  شهر  (در  اقتصاد  جهانى  مجمع  کرده اند.  منتشر  و  ترجمه  ایران  در  را  فیزیکى  دارایى هاى  مدیریت 
سوییس) نیز ایشان را به عنوان رهبر جوان برتر سال 2013 انتخاب کرده است. مجمع جهانى اقتصاد سازمانى 

غیرسیاسى و متشکل از رهبران اقتصادى دنیا مانند بیل گیتس است.

جهان در آستانه تحوالت ژرف صنعتى و تکنولوژى قرار دارد که انقالب صنعتى چهارم نامیده مى شود. تحوالتى که نحوه 
نحوه زندگى کردن و اندیشیدن را دچار تغییرات بنیادى نموده است. آنچه که در همه این تغییرات مشترك است، نقش 
فزاینده ماشین آالت و دارایى هاى فیزیکى است که تمامى جوانب زندگى ما را عمیقا متاثر کرده است. کیفیت و کمیت 
زندگى بشر روز به روز وابسته  به کیفیت و کمیت دارایى هاى فیزیکى است که آرام آرام با بهره گیرى از هوش مصنوعى 
بدون  هواپیماهاى  متفکر،  روبات هاى  خودران،  اتومبیل هاى  مى گیرند.  عهده  بر  را  پررنگ ترى  نقش  شده  مستقل تر 
سرنشین، تلفن هاى هوشمند، و در نهایت ماشین آالت به هم پیوسته با تکنولوژى هایى که امروزه آن ها را نسل چهار 
مینامیم، جهان ما را در مسیرى یک طرفه قرار داده اند که نقش اصلى که براى ما مى ماند مدیریت هرچه بهتر این 
دارایى هاى  مدیریت  بین المللى  همایش  پانزدهمین  برگزارى  استقبال  به  حالى  در  امسال  است.  فیزیکى  دارایى هاى 
از  افراد بیش  فیزیکى مى رویم که جهان در گیر بحرانى همگانى است؛ بحرانى که موجب شده فاصله فیزیکى بین 
همیشه شود. هرچند، به لطف فناورى هاى آنالین، فاصله هاى اجتماعى از همیشه کمتر شده و فرصت و بسترى فراهم 
شده با بیش از پیش و به سادگى با دیگران در ارتباط باشیم. در وضعیت کنونى که از شتاب زندگى اندکى کاسته شده 
و فراغتى براى پرداختن به امور مهم و زیربنایى حاصل شده، از شما دعوت مى کنیم براى حضور در پانزدهمین همایش 
بین المللى مدیریت دارایى هاى فیزیکى برنامه ریزى کنید. این رویداد امسال در نیمه بهمن ماه و به صورت مجازى 
برگزار مى شود. امسال که توفیق اجبارى دورکارى حاصل شده است، فرصت خوبى است تا درباره جدیدترین شیوه هاى 
مدیریت و پایش آنالین تجهیزات، تاسیسات و کارخانه ها صحبت کنیم و خودمان را آماده ورود به دنیاى پسا کرونا 
کنیم. همچنین بى نگرانى از تحریم هاى ظالمانه و هزینه ها و تبعات جانبى، در صددیم برترین استادان بین المللى ایرانى 
و خارجى را براى سخنرانى درباره آخرین دستاوردها و پیشرفت هاى علمى دعوت کنیم. مایه دلگرمى ما خواهد بود که 

شما نیز همچون همیشه پشتیبان ما در این مسیر باشید.

سخن آغازین

دکتر على زواشکیانى

@
A

ryanaPA
M

 

معرفى دبیر علمى همایش



• بررسى اسناد IAM و ارتباط با مدل هاى تعالى اجرا شده
• تحلیل سند مدیریت دارایى هاى فیزیکى توانیر
O&M برونسپارى عملکرد محور و برونسپارى •

• شاخص سالمت تجهیزات و اثرات آن در مدیریت دارایى هاى فیزیکى
• پایش آنالین تجهیزات، تأسیسات و دارایى هاى فیزیکى؛ 

• مدیریت داده ها و اطالعات دارایى هاى فیزیکى؛ 
• تأثیر انقالب صنعتى چهارم بر مدیریت دارایى هاى فیزیکى؛

• نظارت بر پیمان در نگهدارى و تعمیرات؛
• آشنایى با نرم افزارهاى مدیریت عملکرد دارایى ها؛

• ارتباط دوسویۀ مدیریت ایمنى و مدیریت دارایى هاى فیزیکى؛
• رفع گلوگاه هاى تولید با بهره گیرى از تحلیل علل ریشه اى؛

• استراتژى هاى نگهدارى و تعمیرات؛
• مدیریت چرخۀعمر دارایى هاى فیزیکى؛
•مدیریت یکپارچگى دارایى هاى فیزیکى؛

• ارزیابى، مدیریت عملکرد و شاخص هاى نگهدارى و تعمیرات؛
• ارزیابى صالحیت کارکنان تعمیراتى و توانمندسازى نیروى انسانى؛

• رویکردها و تکنیک هاى برنامه ریزى بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت براى نگهدارى و تعمیرات؛
• برون سپارى و مدیریت پیمانکاران نگهدارى و تعمیرات؛  

• مدیریت پروژه هاى اصالِح طراحى، نوسازى و تعمیرات اساسى؛ 
• تحلیل و مدیریت جایگزینى تجهیزات و متوسط عمر دارایى ها. 

• کارگاه نقشۀراه مدیریت دارایى هاى فیزیکى ( نگاه ویژه به اسناد IAM در وزارت نفت و توانیر)
• کارگاه انبار و قطعات یدکى؛  (نگاه ویژه به کاالهاى بیمه اى-حیاتى و کاالهاى راکد)
• کارگاه تحلیل علل ریشه اى (RCA)؛ (نگاه ویژه مطالعه موردى صنعت نفت و فوالد)

• کارگاه قابلیت اطمینان (RCM)؛ (نگاه ویژه مطالعه موردى صنعت برق و نفت)
• کارگاه ارتقاى فرهنگ واحدهاى نگهدارى و تعمیرات؛ (نگاه ویژه به تشکیل کمیته هاى تغییر فرهنگ در سازمان)

• کارگاه مهارت هاى مدیریتى براى مدیران فنى؛ 
• کارگاه برنامۀ کار استاندارد (Job Plan)؛

• کارگاه ساختار سازمانى و شرح وظایف در مدیریت دارایى هاى فیزیکى. ( نگاه ویژه به اسناد IAM در وزارت نفت و 
توانیر)
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محورهاى همایش پانزدهم



مسئولیت اجتماعى و محیط زیست

برخى از سازمان هایى که در همایش هاى قبلى حضور داشتند:

�ر�� ���ر ما� و ال�ل رازی�ر�� �د��� �و�ید �ق دماو�د 

براى هر همایش در هر سال در حدود 3 درخت (به صورت کاغذ) مصرف مى شود.
ترین علت بریدن درختان جنگل تولید الوار و محصوالت کاغذى است. امسال  رایج 
به  را  است حرکت خود  مفتخر  تعمیرات   و  نگهدارى  فنى  مدیران  نیز همایش 
سمت حفظ و نگهدارى از محیط زیست و درختان دنبال کند. دبیرخانۀ همایش، 
 (ipamc.org)همایش سایت  در  شدة  برگزار  جلسات  اسالیدهاى  بارگذارى  با 
نامه، قصد دارد سهم اندکى در  براى استفادة شرکت کنندگان   به جاى چاپ ویژه 

اشاعۀ این فرهنگ داشته باشد.
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لطفا پس از انجام مراحل ثبت نام، از طریق تماس با دبیرخانه همایش(88472851 و 88472808 )، از تایید ثبت نام خود اطمینان حاصل فرمایید.
ipamc.org روش پرداخت: پرداخت الکترونیکى از طریق سایت همایش

مشخصات حساب بانکى کنفرانس
نام بانک: بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه

نام و صاحب حساب: مدیریت منابع فیزیکى اطمینان پردیس مهر
شماره حساب: 212850100001001

IR 720550021285010000100001:(شبا) شناسه حساب بانکى

ثبت نام گروهى باالتر از 4 نفر مشمول 10 درصد تخفیف خواهد بود. 
شرکت  همچنین  و  کنفرانس  این  قبلى  دوره  در  کنندگان  ثبت نام 
تخفیف  درصد   10 از  تعمیرات  و  نگهدارى  دوره هاى  در  کنندگان 

برخوردار مى باشند.

تخفیفات:

از  بهره مندى  بر  عالوه  تا  کنید  نام  ثبت  گروهى 
تخفیف، در اجراى پروژه هاى مدیریت دارایى هاى 

فیزیکى در سازمانتان تنها نباشید.  
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در سازمان یا منزل خود به
بزرگترین کنفرانس بین المللى آنالین بپیوندید 



آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان سهروردی ش�لی، با�تر از خیابان هویزه، خیابان �مد، پ�ک ٤، واحد دوم غربی

تلفن: 88472808 - خانم شادمانى                                                            فکس: 86045407

Website: www.ipamc.org

Email: info@ipamc.org

@AryanaPAM 

حامیان همایش 


