
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟شوید اقبلیت اطمینانس مهندنظر دارید رد  آیا 
 اگر... دیباش یعال نانیاطم تیمهندس قابل شما می توانید یک

بتوانند مشکالت را به طور  دیبا صمم باشند تاخالق، کوشا، فداکار و ممهندسان قابلیت اطمینان باید 

نرم شامل حل مسئله، کار  یها. مهارترندیبگ میتصم عیو سر رندیبگ ادی . از این رو بایدثر حل کنندمو

 .است یات این شغلضروراز  روابط جادیو ا یو کالم یفشار، ارتباط کتب در هنگام ی، خونسردیگروه

 

 

 

 مهندس قابلیت اطمینان در کارخانه

 :التیتحص

 یها نامهیبرق. گواه ای کیمکان یمهندس مدرک

 تیقابل یمهندس نامهیشامل گواه قبولقابل 

و قابل  ینگهدارگواهی حرفه ای و  نانیاطم

 است. (CMRP) اطمینان

 مسئولیت ها:

 تیقابلهای دارایی و ریسک تیریو مد ییشناسا

ها برداریبهرهتوانند بر یکه م ستمیس نانیاطم

 .بگذارند یمنف ریتأث

دستیابی حداکثر آماده به کار بودن دارایی وسیستم 

ن با ردیابی و یافتن راه هایی برای به حداقل رسانذ

 تلفات و هزینه های باالی تولید.

مدیریت ریسک برای دستیابی به اهداف استراتژیک 

مانند تحلیل بحرانیت،  با استفاده از ابزارها

FMEA ،RCA .و تحلیل قطعات مهم 

های ژی نگهداری پیشگیرانه و برنامهمدیریت استرات

 (.آنالینپایش وضعیت برخط )

های طراحی و نصب پشتیبانی مهندسی در گام

 های موجود.دارایی جدید و بهبود دارایی

کمک به مدیریت، تکنسین ها و کارکنان تولید تا 

 ید را کاهش دهند.مشکالت عملیاتی تول

 

 

 

 مهندس طراحی قابلیت اطمینان

 تحصیالت:

 ازین کیزیف ای یمهندسبه طور معمول به مدرک 

 نامهیقابل استفاده شامل گواه یها نامهی. گواهاست

 نانیاطم تیو مهندس قابل نانیاطم تیقابل یمهندس

 .باشدمیگواهی شده 

 مسئولیت ها:

 یبرا دیمحصول جد یهاطرح طیشرا احرازو  یابیارز

 نانیاطم تیقابل

، عمر تسریع یافته مون هایآزم یو اجرا یزیرطرح

مد وقوع  هایلیتحلآزمون و  هاینوشتن گزارش

 .خرابی و آثار

 تیقابل سکی، برآورد و کاهش ریبندبودجهانجام 

 .نانیاطم

از محصوالت  نانیچرخه عمر قابل اطمدنبال نمودن 

 یبردار، بهره، ساختکوین، تیمفهوم تا طراح

 تیقابلتایید و  یطراحه ب دانیماز  شتگو باز یدانیم

 .ر گامدر ه نانیاطم

 یهانامهبر و ینگهدارتکالیف  لیتحلن یودت

 یبرا ینگهدار تیقابل شینما و هدایت ینگهدار

به مشخصات  یمشتر الزاماتکمک به ترجمه 

 .محصول

 

 ینان سایتمهندس قابلیت اطم

 تحصیالت:

رشته  کی ای وتریدر علوم کامپ لیسانسمدرک 

قابل  یهانامهیتجربه معادل آن. گواه ایمرتبط 

 تیسا نانیاطم تیقابلاستفاده شامل مهندس 

 باشد.یمشده  یگواه

 مسئولیت ها:

های توسعه نرم افزار در بکارگیری ذهنیت و مهارت

 تیهدف بهبود قابلعملیات فناوری اطالعات با 

و  ونیاتوماس قیبزرگ از طر یهاستمیس نانیاطم

 .مداوم لیو تحو یسازکپارچهی

آمادگی و  نانیاطم تیقابلحصول اطمینان از 

، درخواست ی، اجرابر ابر یخدمات پلت فرم مبتن

 .گریپردازش داده ها و موارد د

دهندگان با توسعه کیکه چگونه از نزد دیاموزیب

که راه  دیحاصل کن نانیتا اطم دیمحصول کار کن

و  تی، امن، عملکردآمادگیشده به  یحل طراح

 دهد. یپاسخ م ینگهدار تیقابل
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