دورهآموزشی «نگهداری و تعمیر پیشگیرانه و برنامهریزی شده در صنایعدارویی -سطح یک (»)PM

مقدمه و هدف دوره:
تجهيزات صنايع دارويي و آزمايشگاهي در شرکتهاي دارويي از عناصر کليدي در حوزه توليد محسوب شده و داراي قيمت بااليي ميباشند  .نگهداري
از اين تجهيزات نيازمند دانش باالي نگهداري و تعميرات است .يک خطا و يا يک توقف در تجهيزات منجر به توقف توليد شده و هزينههاي سنگيني
را بر سيستم تحميل ميکند  .اين در حاليست که تعداد تجهيزات بيشتر باعث خطاهاي بيشتر و در نتيجه تحميل هزينههاي بيشتر بر سيستم
مي باشد .با اجراي اين سيستم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه مي توان قبل از ايجاد خطاهاي تاثيرگذار ،آنها را شناسايي کرده و از بروز خطا
جلوگيري کرد .با استفاده از سيستمهاي الکترونيک و نرم افزارهاي تخصصي در اين حوزه و همچنين بکارگيري اتوماسيون صنعتي ميتوان از بروز
خسارات سنگين به سيستم جلوگيري نمود .اين هزينهها در شرکتها قابل توجه بوده و اجراي اين سيستم از الزامات يک سيستم صنعتي و همچنين
از الزامات  WHOو ديگر نهادهاي نظارتي بين المللي در حوزه سالمت ميباشند .قابل ذکر است هزينههاي انجام شده در اين سيستم در مقايسه با
نتايج مثبت آن بسيار ناچيز ميباشد.
با استفاده از  Computerized Maintenance Management Systemو همچنين سيستمهاي ابزاردقيق و Program Logic
 Controllerها بعنوان سطح چهارم در نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ،مي توان برنامه ريزي صحيحي براي تک تک تجهيزات ارائه نمود بطوريکه
در صورت هر گونه بروز خطا يا زمان الزم جهت اجراي برنامه  ،PMتجهيزات با کاربر در ارتباط بوده و با پيامک و تلفن ،آنها را نسبت به بروز
مشکل آگاه مينمايند .مجري سيستم  PMبايستي به استانداردهاي سيستم نگهداري و تعميرات بين المللي مسلط بوده و با اجراي سيستم RCFA
و  TPMبتواند ريشه هاي شکست تجهيزات و خطاها را استخراج نموده و نسبت به اصالح آن ها اقدام نمايد .همچنين با ارائه شاخصهاي کليدي
عملکرد ميتوان گزارشهاي بسيار مبسوطي از سيستم تهيه نموده و در اختيار تصميم سازان و تصميم گيران شرک ت جهت اتخاذ تصميم هاي آتي
قرار داد.

سرفصل دوره آموزشی:
 تعريف نگهداري و تعمير
 تشريح روند تکاملي نگهداري و تعمير
 بررسي نمودار وان
 تعريف نگهداري و تعمير پيشگيرانه ،پيش بينانه و برنامهريزي شده و اهداف آنها
 بررسي چرخه دمينگ
 تشريح ساختار اطالعاتي يک سيستم نگهداري و تعمير به منظور گردآوري ،ثبت و تحليل اطالعات مربوط به امور نگهداري و تعمير
 تشريح نحوه اولويت بندي و کد بندي دستگاهها و فعاليتهاي تعميراتي

 بررسي زمان سنجي فعالي تهاي تعميراتي
 بررسي شش سيگما و 5S

 نحوه ايجاد يک سيستم  PILOTدر کارخانه
 تشريح ساختار سازماني و شرح وظايف ستاد راهبردي و برنامه ريزي PM
 بررسي نقش مستندسازي در اجراي يک سيستم PM
 رويکردي به شاخ صهاي سنجش اثربخشي PM

 بررسي علل تحقق و عدم تحقق يک سيستم نگهداري و تعميرات در يک شرکت توليدي
 بررسي اجمالي سيستم نگهداري پيشگيرانه دستگاههاي فريزدراير ،اتوکالو ،بيوراکتور ،آون ،HPLC ،سانتريفيوژ و فيلينگ

مخاطبان دوره:

 مديران(در هر سطحي) :زيرا نگرش سازمان از مدير سرچشمه ميگيرد و اگر مدير نگرش صحيحي نسبت به اين مقوله نداشته باشد کارسخت ميگردد.
 کارشناسان و تکنسينهاي فني-مهندسي :اين افراد بدليل اينکه مجري سيستم خواهند بود حضورشان از اهميت خاصيبرخوردار ميباشد.
 کارشناسان و اپراتورهاي تجهيزات در واحد توليد :با توجه به اينکه وظيفه نگهداري و کار با تجهيزات با اپراتور واحد توليد هست و اين-

افراد رابطه کاري نزديک با فني -مهندسي دارند لذا مجهز شدن به اين دانش مي تواند فرايند کاري سازمان را بهبود بخشد.
مسئول انبار :يکي از پارا مترهاي مهم در نگهداري و تعميرات ،وجود قطعات يدکي است .کارشناسان فني و توليد ارتباط مستقيمي با مقوله
انبار دارند بنابراين الزم است تا مسئول انبار نسبت به مقوله نگهداري و تعميرات نگرش صحيحي داشته باشد.

نوع دوره و ساعت دوره:
تئوري و  8ساعت

موسسه " اندیشمنداندیارداریوش" مفتخر است با بهره گيري کادر اساتيد مجرب ،جوان و پويا از کليه عالقمندان جهت حضور در اين دوره
آموزشي دعوت بعمل آورد.
 جهت ثبت نام به سایت  www.dariusland.comمراجعه نمایید.
 قبل از ثبت نام ،جهت مشاوره با کارشناسان ما و از طریق شمارههای ذیل در ارتباط باشید:
(021) 88629509

با احترام

(021) 88629580

مدرییت موسسه

(021) 88629525

