
 

Reliability Engineering Academy (REA)  

  R
EC

 
R

EL
IA

B
IL

IT
Y 

EN
G

IN
EE

R
IN

G
 C

ER
TI

FI
ED

 

 شد؟ نانیاطم تیمهندس قابل کی دیچرا با

 یبرا ینیب شیعملکرد و پ یابیکه چگونه از اصول ارز دیفهم دیخواه (REC) دارای گواهینامه نانیاطم تیمهندس قابل کیشما به عنوان 

 نانیاطم یابزارها برا ریاحتمال و ساآمار، ، یها از مهندس REC. دیاستفاده کن ستمیس /محصول ینگهدار تیو قابل نانیاطم تیقابل ،یمنیبهبود ا

 .کنند یخود استفاده م یهاستمیاز کارآمدتر و قابل اعتمادتر بودن محصوالت و س

 

 ست؟یچ REC یاصل یهایستگیشا

 یسازاز جمله مدل نانیاطم تیقابل یاز مبان یکل ینما کی 

 تا وقوع خرابیزمان  نیانگیم ،یاشهیعلت ر لیتحل ،ینیبشیپ

(MTTF)رانهیشگیو پ ی، اقدام اصالح (CAPA) گریو موارد د. 

  عیسرت)عمر  ونآزم نان،یاطم تیقابل یزیراز برنامه استفاده 

ی بلوکدار ونم) یساز( و مدلرهیاسترس و غ یربالگرغ ،شده

اطالع از  ی( برارهیو غ ی وقوع خرابیهامدل نان،یاطم تیقابل

 .یطراح یهاانتخاب

 مانند  فنونیبا استفاده از  سکیو کاهش ر لیتحل ،ییشناسا

 اتاثر لیتحلمد وقوع خرابی و ، (FTA)  درخت خطا لیتحل

(FMEA)، ی.طراح رییبه تغ ازیخطر و ن لیتحل 

  یطراح فنون قیچرخه عمر از طر نانیاطم تیتمرکز بر قابل 

 ی، طراح(DOE) شاتیآزمای قدرت، طراح-تنش لیمانند تحل

 .ینگهدار یهایاستراتژ و(DfR) نانیاطم تیقابل یبرا

 یبا استفاده از آمار احتمال برا نشیها و بداده تیریمد ل،یتحل 

 .نانیاطم تیقابل

  

 دوره مهندسی قابلیت اطمینان: نگذراند
 ؟ی داردارزشچه شرکت شما  برای

 :تواندیم نهیبه نانیاطم تیقابل یمهندس

 ورود به  زمانکاهش  محصوالت، دیطول عمر مف شیافزا

 .خدماتبازار و بهبود 

 دارد؟ یشما چه ارزش یبرا 

 برای  طیشما را واجد شرا های این دورهمجموعه مهارت

 . کندیکسب و کار مدرن م طیدر مح یشتریب تیموقع

 و عمر چرخه  نهیهز، زاتیتجه زمان تعمیر کاهش

 .یو گارانت یخراب یهانهیهز

   :به ادعای سایت انجمن کیفیت آمریکاREC  ها به طور متوسط

 ،ندارند ی این دوره راگواه کسانی کهاز  شتریدالر ب هزار 70

 .درآمد دارند

  د،یمواد جد از عیتکامل سر طی نانیاطم تیقابلحفظ 

  .دهیچیپ یهاستمیها و سروش
  انجمن  مهندسی قابلیت اطمیناندوره آزمون می توانید در

المللی برای دریافت گواهینامه معتبر بین CREکیفیت آمریکا 

 شرکت کنید.

 https://asq.org/cert/reliability-engineer 

 کمتر  یخراب قیاز طر یمشتر تیرضا شیافزا

  محصول/سیستم.

   ًما را از پیشرفت خود در صورت گذراندن این دوره مطلع لطفا

 info@reliability-risk.com                سازید:         

 رخ دادن خرابی.قبل از  وقوع خرابی علل تصحیحو  نییتع   

 سکیکاهش ر قیاز طر یمنیا بهبود.   
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 REC نامهیگواه الزامات ها و تیصالح
از  نهیچند زم ای کیدر  یسال تجربه کار هتر است چندب داوطلبان

 داشته باشند. نانیاطم تیقابل یمجموعه دانش مهندس

  نانیاطم تیمهندس قابل یآموزش نامهیو گواهمنابع 

 نامهیگواه آموزش REC (و حضوری نیآنال یریادگی.) 

 نانیاطم تیمهندس قابل یراهنما کتابچه. 
 

 تحصیالت
 مجوز دارای فنی موسسه یا دانشگاه یک از مدرکداوطلبان دارای  اگر

 :شودمی لغو زیر شرح به ساله چند تجربه شرط از بخشی ،باشند

 معاف سال یک - تجاری یا فنی موسسه یک دیپلم. 

  معاف سال دو - کاردانی مدرک . 

 معاف سال چهار - کارشناسی مدرک. 

 معاف سال پنج - دکترا یا لیسانس فوق. 

 

 نامهیصدور گواه ینحوه ثبت نام برا  

 .دیکن دنید risk.com-www.reliability از

 

 اطالعات بازار

 صنایع مشترک  یمشترک شغل وظایف

 هوافضاهوانوردی و   کاال سکیر یابیارز انمهندس

 پتروشیمیگاز//نفت  نانیاطم تیقابل انمهندس

 کیالکترونبرق و   محصولکوین ت انمهندس

 یپزشک دستگاه  تیفیک ان تضمین و کنترلمهندس

 ارتباطات راه دور  نانیاطم تیو قابل سکیر انلگریتحل

 یپزشک ستیز  گذاریصحه انمهندس

 و نقل حمل  یمنیا انمهندس

 خودرو  ستمیس انمهندس

 ساخت  آزمون انمهندس

 خدمات  مدیران سیستم

 دولت  تحلیلگران آماری

 

 بازار یدیکل یروندها

 یدر بازارها، تقاضا برا یگارانتبا محصوالت  شیافزا لیدل به 

 .رو به افزایش است نانیاطم تیقابل نیمهندس

 و در حال گسترش بوده  و ایمنی نانیاطم تیقابل یاستانداردها

 استانداردها هستند.این  تیرعا ازمندین یشتریب عیصنا

 های جدید نیاز روزافزون محصوالت/سیستمتر شدن با پیچیده

 به مهندسی قابلیت اطمینان رو به افزایش است.

  تقاضا برای سایت های اینترنتیکسب و کارها در با گسترش ،

  مهندس قابلیت اطمینان سایت رو به افزایش است.

 

http://www.reliability-risk.com/

