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 فيزیكی های دارایی و تجهيزات تعميرات و نگهداری های استراتژی ▪

 استاندارد اساس بر فيزیكی های دارایی مدیریت های مدل انواع شناخت و بررسی ▪

ISO55000 

 تعالی راه نقشه تبيين و سازی پياده نت، تعالی هرم ارکان و دسترس در زمان مدل بررسی ▪

 فيزیكی های دارایی مدیریت و نت

 UP TIME مدل و نت تعالی هرم ارکان بررسی ▪

 نت حوزه در انسانی نيروی مهارت و دانش توسعه ابزارهای بررسی ▪

 تعالی های مدل بر مبتنی نت های سازمان در کالن های استراتژی تدوین و تهيه ▪

 نت های سيستم در پایه های مراقبت های تكنيك کار جریان مدیریت ▪

  ISO 14224 استاندارد بر مبتنی ها داده تحليل و آوری جمع ▪

 بحرانيت آناليز های تكنيك با تجهيزات بندی اولویت ▪

 تامين زنجيزه مدیریت و موجودی کنترل – قطعات و موارد مدیریت ▪

 تعالی های مدل مبنای بر بخشی اثر سنجش های شاخص تدوین و عملكرد مدیریت ▪

 سازمان منابع مدیریت افزارهای نرم و پشتيبان های سيستم بررسی ▪
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 CMMS, ERP های سيستم ارزیابی و آناليز و بررسی ▪

  RCM – RCA نت های سيستم تعالی ابزارهای بررسی ▪

  LCC ها دارایی و تجهيزات عمر چرخه هزینه مدیریت ▪

  PMO نت فرایندهای سازی بهينه ▪

  UP TIME دسترس در زمان مدل اساس بر نت سازمانهای ارزیابی ▪

 محور تجهيز های سازمان در مميزی مفاهيم با آشنایی ▪

  ISO 5000  استاندارد الزامات بررسی ▪

 مميزی با مرتبط واژگان با آشنایی ▪

 مميزی اصول با آشنایی ▪

 مميزی برنامه مدیریت ▪

 مميزی تيم راهبری ▪

 مميزی فرآیند با مرتبط های ریسك شناسایی ▪

 مميزی طرح تهيه ▪

 شایسته مميزان انتخاب و مميزی تيم اعضا ارزیابی ▪
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 مميزی اختتاميه / افتتاحيه جلسات اثربخش برگزاری ▪

 مميزی کارآمد و اثربخش اجراء ▪

 مميزی گزارش تهيه ▪

 نت های سازمان فيزیكی های دارایی مدیریت ارزیابی اجرایی و عملی کارگاه انجام ▪

 


