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  فهرست موضوعات
  

  بخش اول

  
هاي کلی سیستم ها و ویژگیقابلیتCMMS

  بخش دوم

  
 فرایندها و گردش کارها در سیستمCMMS

  سومبخش 

  
 مشخصات فنی سیستمCMMS

  چهارمبخش 
هاي  فهرست پروژهCMMS در حال اجراء توسط شرکت البرز سامانه
هاي فهرست پروژهCMMS مانهتوسط شرکت البرز سااجرا شده
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  بخش اول
  CMMSهاي کلی سیستم ها و ویژگیقابلیت
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خدمات انفورماتیک البرز تدبیر سـامانه  ) توسط شرکت CMMS(اتنگهداري و تعمیرمدیریت مکانیزه سیستم     
این سیستم به خـوبی قـادر بـه انجـام ماموریـت یـک        شده است.سازي و اجرا در دهها سازمان پیادهطراحی و 

CMMSآالت ابتـدا  (نت) تجهیزات و ماشـین  اتهاي نگهداري و تعمیر در این سیستم کلیه فعالیت باشد. امل میک
هاي نت براي سیستم تعریف شده و پـس از شـارژ    گردد. ارتباط بین فعالیت استانداردسازي و سپس پریودیک می

 PMشود که در راستاي یک برنامـه   میزمان انجام هر فعالیت توسط سیستم اعالم  ،ها و شروع به کار کامل فعالیت
اسـتفاده   CMهـاي  سازي دارد همزمـان از شـیوه  نیاز به کنترل و بهینه PMباشد. با توجه به اینکه اجراي روش  می
محـض در نظـر دارد. بـا ایـن      PMهمان تضمین را خواهد داد که یک  PMدر حین اجراي  CMاجراي  .شود می

طور اتوماتیک یـک چرخـه   ه پس از مدتی ب PMدر کنار  CMهد بود. با اجراي تر خوا تر و واقعیتفاوت که ارزان
ـ  PMاجرا و تصحیح ایجاد شده و کیفیت استانداردسازي و پریودهاي زمانی  ،ریزيبرنامه ه افزایش یافته و برنامه ب

افـزار اشـاره    هاي و امکانـات نـرم   در ادامه به طور خالصه به برخی از ویژگی سازي خواهد شد. طور مستمر بهینه
  .شود می
  

  
  

 اجراي روشPM/CM

آنالیز ارتعاشات، روغن و دیگر پارامترهاي تعیین کننده در سازي سیستم با استفاده از دما امکان هوشمند ،CM

هاي سازي فعالیتتصحیح و به هنگامPM

سازي  ابزاري مناسب جهت پیادهTPM

دور سودمنمحقق شدن و دستیابی به نت بهینه بهره
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هاي مهندسی نت شامل:گیري شاخصتوانائی در اندازه
oمتوسط زمان بین دو خرابی
oمتوسط زمان بین دو تعمیر
oمتوسط زمان انجام یک تعمیر
oنرخ خرابی
oنرخ مصرف قطعات

  

  
  

ارائه دانش فنی تعمیرات حین کار به تعمیرکاران
هاي نتامکان نظارت عالیه بر صحت انجام فعالیت
هاي انجام شده و لوازم یدکی مصرفیفعالیت ارائه سوابق
هامجهز به آرشیو فنی جهت دسترسی درختی به قطعات دستگاه
اي سیستم مشاهده و ویرایش اطالعات پایه
هاي تجهیزات اصلی ها و یا گروه مانیتورینگ پروژه  
هاهاي کاري دستگاهتعیین تقویم کاري و شیفت  
ها اهاي دستگاطالعات و مشخصات شناسنامه  
ها معرفی دستگاه  
ها نوع و سازنده دستگاه ،مدل ،اطالعات نام  
هامعرفی درختواره قطعات دستگاه  
ها یابی دستگاهمعرفی درختواره تعمیر و عیب  
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ها هاي نت مربوط به دستگاهتعریف فعالیت  
اطالعات درجه و نوع تخصص
 تعریف ارتباط بین نتایجCM هاي نت با فعالیت  
م کاري پرسنلاطالعات و تقوی  
هاي نت درصد  مشارکت پرسنل در فعالیت  
هاي  توصیهCM  
 اطالعات مواد و قطعات  
ها اطالعات شرایط موثر کار دستگاه  
کاران و گارانتی اطالعات پیمان  
ها اطالعات حجم کار و توقف دستگاه
.و غیره

گزارشات مدیریتی
  :تم دریافت نمود که عبارتند ازتوان گزارشات مدیریتی متنوعی از سیس در این بخش می   

برنامه نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه  
 نتایج اجرايCM سازي  بر بهینهPM هاو کاهش از کارافتادگی  
دستور کارهاي پرسنل در آینده  
 لیست مواد و قطعات پشتیبانی کنندهPM  
هاي انجام شده سوابق فعالیت  
هاي  سوابق و تحلیلCM  
گیري بعدي زمان نمونه  
اعت کارکرد دستگاهس  
نفر ساعت کار تخصصی مورد نیاز آینده  
لیست مواد و قطعات مصرف شده  
تقسیم کار بین پرسنل فنی و تهیه دستور کار پرسنل  
سوابق کارهاي انجام شده توسط پرسنل فنی  
قیمت تمام شده کارهاي نت  
هاي حاصل از اجراي  صرفه جوئیCM  
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هاي نت ا و فعالیته محاسبه میانگین زمان از کار افتادگی  
هاي کاري به یکدیگر گزارش شیفت  
صورت مولتی مدیا ه یابی ب استفاده از امکانات آموزش و عیب  
.و انواع و اقسام گزارشات دیگر
  

  
  

  :دینامیکو Onlineکارگیري ه بخاص حالت درهاي نرم افزارقابلیتامکانات و
ورت ها و خطوط تولید به ص دریافت اطالعات از دستگاهOn-Line

گیري معیار اثر بخشی ابزاري پیشرفته جهت اندازهOEE

قابلیت اطمینان
کارائی
استمرار تولید
قابلیت مانیتورینگ دستگاه ها و خطوط تولید
کنترل توقفات و ریشه یابی علل از کار افتادگی دستگاه ها
بطور لحظه اي ها محاسبه کارائی دستگاه
بطور لحظه اي اه هامحاسبه قابلیت اطمینان دستگ
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  :ها امکان ارتباط با سایر زیر سیستم

زیر سیستم انبار  
زیر سیستم پرسنلی  
زیرسیستم مالی  
 برداريهاي تولیدي و بهره مورد استفاده در قسمت هاي دیگر زیر سیستمو  
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  دومبخش 
  فرایندها و گردش کارها 

CMMSدر سیستم نت مکانیزه 
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  PMدستورالعمل اعالم هشدار و انجام فعالیت هاي  -1فرایند 



  (سهامی خاص)زتدبیرسامانهرشرکت الب   

  و پیاده سازي سیستم ها) (طراحی، مشاورهارائه دهنده خدمات انفورماتیک    
  

  

١١     
   www.alborzsamaneh.com                                 88522128–30    کستلف  –127پالك  -خرمشهر(آپادانا)خیابان  –تهران   
  

  
 یارب تن زا رادرب هرھب تساوخرد

هاگتسد لکشم عفر

 طسوت راکروتسد رودص
رادرب هرھب لوئسم

 هب راکروتسد عاجرا
تاریمعت لنسرپ

تاریمعت طسوت راک ماجنا

 :لماش( تیلاعف ماجنا کبدیف تبث
 تاعطق و داوم / تعاس رفن

و هدافتسا دروم تالآرازبا / یفرصم
...)

 دیئات دروم هدش ماجنا تیلاعف ایآ
؟دشاب یم ریدم/تسرپرس

قباوس رد تبث

هلب

ریخ

نایاپ

 ندرک تسیر
 هب طوبرم یاھدرکراک
یتسد ریز یاھتیلاعف

  
  

  EMدستورالعمل انجام فعالیت هاي اتفاقی  -2فرایند 
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  عمیرات بعد از خرابیو جلوگیري از ت CMدستورالعمل اجراي  -3فرایند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بلھ

بلھ

خیر

خیر

یك فعالیتفرا رسیدن موعد انجام 

انجام فعالیت

تحلیل نتایج

آیا نیازمند انجام یك فعالیت نت ھستیم ؟

آیا فعالیت نت  داراي فعالیت ھاي زیر 
مجموعھ مي باشد ؟

ادامھ بكاروتجمع دوباره ساعات كاركرد فعالیت

CM

CM

(جلوگیري از تعمیرات قبل از خرابي )

  ي شدهانجام فعالیت نت قبل از موعد زمانبند

  قرار دادن كاركرد فعالیت نت برابر صفر

  صفركردن ساعت كاركرد فعالیت ھاي زیر مجموعھ

CM

CM
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  و جلوگیري از تعمیرات و تعویضات بی مورد CMدستورالعمل اجراي  -4فرایند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خیر

بلھ

PM

خیر

بلھ

بلھ

ھشدار فرا رسیدن یك فعالیت 

آیا فعالیت           مربوط دارد ؟

انجام فعالیت  

تحلیل نتایج

آیا فعالیت  

ادامھ كار دستگاه

اركرد دستگاه ادامھ ك
تا موعد فرارسیدن 

آیا گارانتي فعالیت 

اضافھ كردن زمان 
بھ پریود فعالیت

CM

CM  مربوط

CM

باید انجام شود ؟ PM
خیر

PMانجام فعالیت  

ادامھ كار دستگاه بھ 
اندازه زمان اضافھ

CM
كافیست ؟  PMبراي فعالیت  

CMمربوط  
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  هشدار توقفات و پاسخ به آندستورالعمل  -5فرایند 
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  درخواست کاال از انبار جهت انجام فعالیت هاي نتدستورالعمل  -6فرایند 
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  سومبخش 

CMMSمشخصات فنی سیستم                          
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  CMMSفنی سیستم مشخصات 
  توضیحات  نام  ردیف

RUP  سیستم و تولید  متدولوژي طراحی  1

2  

  ابزارهاي تولید سیستم
Delphi  زبان برنامه نویسی / C#.Net

MS SQL Server 2000  بانک اطالعاتی - 2005

Client/Server  معماري سیستم

Rational Rose 2003  مدلینگ تحلیل و طراحی

XML  انتقال اطالعات

Internet / Intranet  ها پالت فرم انتقال اطالعات بین دفترمرکزي و کارگاه

3  

  نرم افزاري مورد نیاززیر ساخت هاي سخت افزاري و حداقل 
Windows 2003 Network  شبکه کامپیوتري مورد نیاز

سرور 
Processor : Intel Dual 3.0 Xeon
RAM : 4 GB  
Hard Disk Space : 30 GB
CD ROM drive : Required for Installation  

Hardware  

Operating System : Windows 2003  SP1  Software  
  کالینت ها

Processor : Intel 1.6 GHz Pentium 4
RAM : 512 MB  
Hard Disk Space : 5 GB
Screen : 1024 * 768  

Hardware  

Operating System : Win XP, Win2k, Win2003
Application : Internet Explorer   SP 2,    
                      Adobe Acrobat Reader 7.0
                      MS Excel 2003

Software  
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  چهارمبخش 
  هاي در حال اجرا و اجرا شده فهرست پروژه
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  هاي در حال اجراپروژه فهرست

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

  پاالیشگاه  9ملی پخش و پاالیش نفت دفتر مرکزي و شرکت CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامعپیاده  1
  آلومیناي ایران  شرکت   CMMSت جامعسازي سیستم نگهداري و تعمیراپیاده  2
ستاد) -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما (دفتر مرکزي  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  3
کانال اهواز -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  4
کارگاه ارسنجان  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  ماشین مدیریتسازي سیستم پیاده  5
کارگاه دماوند  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  6
اصالحی   ه راهکارگا -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  7
کارگاه قزوین  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  8
کارگاه کنارك  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  9
کارگاه هرات  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  10
کارگاه یزد  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  11
کانال البرز  -شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما  CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  12
  سازمان خدمات موتوري شهرداري کرج  CMMSآالت  مدیریت ماشینتم سازي سیسپیاده  13
سازمان اتوبوسرانی مشهد  CMMSآالت   مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  14
  شرکت صنایع آلومینیوم هزارCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامعپیاده  15
  راك شیمی شرکتCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع  پیاده  16
  شرکت پالستیک طبرستان (بابل و شیراز)  CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع  پیاده  17
  شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد  CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع  پیاده  18
  کارگاه 4ه شرکت ساختمانی اویول به همرا  CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  19
  کارگاه 2شرکت ساختمانی پانیر به همراه   CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  20
  کارگاه 4شرکت ساختمانی تکنیک به همراه   CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  21
  کارگاه 2سامان محیط به همراه  شرکت ساختمانی  CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  22
  کارگاه 3شرکت ساختمانی ست به همراه   CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  23
  کارگاه 5شرکت ساختمانی پناه ساز ایران به همراه   CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  24
  کارگاه گروه مسکن 3شرکت کیسون به همراه   CMMSارگاهی آالت ک سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  25
  گروه صنعتی لبنیات صباحCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع  پیاده  26
  نفت پارسشرکت   مطالعه وضع موجود و طراحی سیستم بهینه نت   27



  (سهامی خاص)زتدبیرسامانهرشرکت الب   

  و پیاده سازي سیستم ها) (طراحی، مشاورهارائه دهنده خدمات انفورماتیک    
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  صنایع غذایی پردیسCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع  پیاده  28
  کارگاه 2–شرکت گاما  CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین یادهپ  29
شرکت خدمات انرژي ایرانیان اروند  CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  30
  شرکت فرش راه یزد  CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  31
  شرکت ناورود  CMMSت کارگاهی آال سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  32
  شرکت گوهر رود گیالن  CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  33
  شرکت طلیعه پارس قائم  CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  34
  شرکت خلیج پژم  CMMSآالت کارگاهی  سازي سیستم مدیریت ماشین پیاده  35

  اجرا شده هاي فهرست پروژه
  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

  پژوهشکده وزارت راه و ترابريCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامعپیاده  1
  سازمان آب منطقه اي سیستانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  2
  تهران شرکت صنایع شیر پگاهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  3
  شرکت لوله گستر اسفراینCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  4
  شرکت گالوانیزه فجر سپاهانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  5
  شرکت صنایع شیر پگاه خراسانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  6
  شرکت صنایع شیر پگاه گیالنCMMSو تعمیرات جامع سازي سیستم نگهداري پیاده  7
  شرکت صنایع شیر پگاه گلستانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  8
  شرکت صنایع شیر پگاه کرمانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  9
  ایع شیر پگاه اصفهانشرکت صنCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  10
  شرکت صنایع شیر پگاه گلپایگانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  11
  شرکت صنایع شیر پگاه تبریزCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  12
  شرکت صنایع شیر پگاه ارومیهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  13
  شرکت صنایع شیر پگاه همدانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  14
  شرکت صنایع شیر پگاه زنجانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  15
  شرکت صنایع شیر پگاه خوزستانCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  16
  شرکت صنایع شیر پگاه فارسCMMSتعمیرات جامع سازي سیستم نگهداري و پیاده  17
  کرمان 20شرکت بستنی CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  18
  محصوالت غذائی شرکت صنایع بسته بنديCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  19



  (سهامی خاص)زتدبیرسامانهرشرکت الب   

  و پیاده سازي سیستم ها) (طراحی، مشاورهارائه دهنده خدمات انفورماتیک    
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  از بوتانگشرکت CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  20
  سازمان خدمات موتوري مشهد  CMMSکارگاهی آالت مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  21
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی دفتر مرکزي تهران (ستاد)CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  22
  اداره کل استان قزوین -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  23
  اداره کل استان آذربایجان شرقی -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  24
  بیاداره کل استان آذربایجان غر -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  25
  اداره کل استان بوشهر -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  26
  اداره کل استان چهارمحال و بختیاري -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  27

  (ادامه...) هاي اجرا شدهفهرست پروژه
  

ف
ردی

  

  کارفرما  وان خدماتعن

  اداره کل استان ایالم -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامعپیاده  28
  اداره کل استان اصفهان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  29
  اداره کل استان فارس -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  30
  اداره کل استان اردبیل -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  31
  اداره کل استان همدان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  32
  اداره کل استان هرمزگان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  33
  اداره کل استان کرمان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  34
  اداره کل استان کرمانشاه -سالمیبنیاد مسکن انقالب اCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  35
  اداره کل استان خراسان رضوي -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  36
  اداره کل استان خراسان شمالی -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  37
  اداره کل استان خراسان جنوبی -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSتم نگهداري و تعمیرات جامعسازي سیس پیاده  38
  اداره کل استان خوزستان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  39
  اداره کل استان کهکیلویه و بویر احمد -میبنیاد مسکن انقالب اسالCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  40
  اداره کل استان کردستان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  41
  اداره کل استان لرستان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  42
  اداره کل استان مرکزي -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSتم نگهداري و تعمیرات جامعسازي سیس پیاده  43
  اداره کل استان مازندران -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  44
  داره کل استان قما -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  45
  اداره کل استان سمنان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  46
  اداره کل استان گیالن -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  47



  (سهامی خاص)زتدبیرسامانهرشرکت الب   

  و پیاده سازي سیستم ها) (طراحی، مشاورهارائه دهنده خدمات انفورماتیک    
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  اداره کل استان سیستان -بنیاد مسکن انقالب اسالمی  CMMSیکارگاه آالت مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  48
  اداره کل استان تهران -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  49
  اداره کل استان یزد -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  50
  اداره کل استان زنجان -بنیاد مسکن انقالب اسالمیCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع هپیاد  51
  دفتر مرکزي (ستاد) -115شرکت راهسازي و ساختمانی CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  52
  کارگاه عمان -115انی شرکت راهسازي و ساختمCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  53
  کارگاه کرمان -115شرکت راهسازي و ساختمانی CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  54

  
  (ادامه...) هاي اجرا شدهفهرست پروژه

  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

  کارگاه سمنان -115شرکت راهسازي و ساختمانی CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامعپیاده  55
  دفتر مرکزي (ستاد) -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  56
  کارگاه جزیره مینو -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  57
  کارگاه میدان ولیعصر -آب و خاك جهاد توسعهشرکت CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  58
  کارگاه مصالي اهواز -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  59
  کارگاه آبادان -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  60
  کارگاه گردنه رخ -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMSتعمیرات جامع سازي سیستم نگهداري و پیاده  61
  کارگاه مترو ولیعصر -شرکت آب و خاك جهاد توسعهCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  62
  دفتر مرکزي استان  -طرح شرکت پرهونCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  63
  نیروگاه آبادان  -طرح شرکت پرهونCMMSسیستم نگهداري و تعمیرات جامع سازي پیاده  64
  نیروگاه یزد  -طرح شرکت پرهونCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  65
  نیروگاه پاالیشگاه بندرعباس  -طرح شرکت پرهونCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  66
  آباد  نیروگاه علی -طرح شرکت پرهونCMMSزي سیستم نگهداري و تعمیرات جامعسا پیاده  67
  سیمان ایالم  -طرح شرکت پرهونCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  68
  مجتمع مسکونی مالرد  -طرح شرکت پرهونCMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامع پیاده  69

70  
ي مناسب، جهت تامین خدمات تعمیر و ها بررسی روش

  آالت راهداري و راهسازي نگهداري ماشین
  پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

71  
آالت از  وري ماشین هاي بهبود شاخص بهره تدوین روش

هاي نگهداري و تعمیرات طریق اجراي برنامه
  پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

  نیروگاه و سد مارون  CMMSتم نگهداري و تعمیرات جامعسازي سیسپیاده  72



  (سهامی خاص)زتدبیرسامانهرشرکت الب   

  و پیاده سازي سیستم ها) (طراحی، مشاورهارائه دهنده خدمات انفورماتیک    
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73  
  CMMSسازي سیستم نگهداري و تعمیرات جامعپیاده

  گلستان (کارخانه آرد اسدي)شرکت   و تدارکات سازي سیستم انبار و خریدبه همراه پیاده

ي (ستاد)دفتر مرکزشرکت دقیق   CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  74
کارگاه پل –شرکت دقیق   CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  75
کارگاه سیتی سنتر –شرکت دقیق   CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  76
کارگاه مترو –شرکت دقیق   CMMSآالت کارگاهی  مدیریت ماشینسازي سیستم پیاده  77
  پاالیشگاه گاز خانگیرانCMMSسازي سیستم  مشاوره پیاده  78

  )IIاز نرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر هفهرست شرکت هاي استفاده کنند    
  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

نیروي کشش  )IIفزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر انرم   1
ه هاي فنی راه آهنسازخط و اداره کل   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   2
انتقال گاز 6نطقهم -انتقال گاز شرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   3
مس سرچشمهمجتمع   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   4
آریا ساسولپتروشیمی   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   5
سیمان ممتازانشرکت    )IIتدبیر نرم افزار تخصصی آنالیز روغن (   6
آلومیناشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   7
نفت فالت قارهشرکت    )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   8
سنگ آهن مرکزيشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   9
پتروشیمی برزویه  )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   10
غربی بایجانراه آذراداره   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   11
شرکت واحد اصفهان  )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   12
راه خراسان رضوياداره   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   13
ایپکوشرکت   )IIیر نرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدب  14
مبینشرکت ساختمانی   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   15
انتقال گاز 2نطقهم -انتقال گازشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   16
اصفهان نفت پاالیششرکت    )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   17
پاالیش نفت تبریزشرکت    )IIلیز روغن ( تدبیر نرم افزار تخصصی آنا  18
لوله گستر اسفراینشرکت    )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   19
سونگونکارگاه –مبین شرکت ساختمانی   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   20
نویدسیمان سفید بشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   21
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1فاز -پتروشیمی تندگویان   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   22
راه همداناداره   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   23
اهواز نیروگاه رامین  )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   24
اك مازندرانآب وخشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   25
پتروشیمی رجال  )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   26
تولید برق مشهدشرکت مدیریت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   27
پروژه دشت نکا -کشورآب و خاك شرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   28
  راه کرمانشاهاداره   )IIتدبیر نرم افزار تخصصی آنالیز روغن (   29
  راه لرستاناداره   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   30

  ) (ادامه...)IIاز نرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر هفهرست شرکت هاي استفاده کنند
  

ف
ردی

  

  کارفرما  عنوان خدمات

میدوكکارگاه  –مبین انی شرکت ساختم  )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   31
انتقال گاز 4نطقهم-انتقال گاز شرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   32
راه اصفهاناداره   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   33
2فاز -پتروشیمی تندگویان شرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   34
و زیر سازي خطوط راه آهن باالستشرکت   )IIتخصصی آنالیز روغن ( تدبیر  نرم افزار  35
تولید برق جنوب فارسشرکت مدیریت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   36
فوالد آلیاژيشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   37
پتروشیمی بوعلیت شرک  )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   38
پاالیش نفت تهرانشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   39
خدمات موتوري مشهدشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   40
سیمان فیروزکوهشرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   41
گلتاششرکت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر  42
تولید برق یزدشرکت مدیریت   )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   43
شرکت لیکا  )IIنرم افزار تخصصی آنالیز روغن ( تدبیر   44
  

  
  




