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  هـمقدم
  

در اقصي نقاط كشور مستلزم تالش  آنهانياز روزافزون كشور به فراورده هاي نفتي و توليد، انتقال و توزيع بي وقفه          

اين . باشندمجهز به دانش روز و مطلع از آخرين دستاوردهاي علمي  كه ي استشبانه روزي نيروهاي خبره، مجرب، متخصص

 ي وابستهسازمان ها و صنايعآموزش در و به روز رساني گسترش ضرورت  علوم و تكنولوژي ،تغييرات روز افزون مهم در كنار 

نيازمند فن آوري سبب دگرگوني در شبكه ها و روش هاي سازمان مي شود و هرتغييري  تغييرات . را بيش از پيش مي سازد

است كه گاهي اوقات  به اندازه ايميزان كمي و كيفي اين تغييرات . در كاركنان است ارتقاي مهارت هاو جديد كسب دانش 

و توان سازگاري با اين تغيير فرصت  نمايند،ممكن است احساس  به حدي كه سازدمي  آشفتگيمديران و كاركنان را دچار 

  .را ندارند رخدادها

تا  ز نيروهاي بالنده و مسئوليت پذيرمندي ا رفت كه ادامه حيات سازمان عالوه بر بهرهمشكالت بايد پذي اينهمه  علي رغم

  .يد بستگي دارد دانش ، آگاهي و مهارت هاي جدكسب زيادي به  حد

هرچه دانش و مهارت هاي كاركنان با نيازهاي جامعه ، پيشرفت هاي علمي ، وتغييرات فن آوري هماهنگي و انطباق بيشتري 

اساس بهسازي سازماني كه به نام هاي ديگري چون .  بيشتر مي شودسازمان  داشته باشد درجه اطمينان از موفقيت فرد و

آموزش قبل از خدمت و (مختلف  نيروي انساني است كه به صور بهسازي ، هماناتوسعه و بالندگي سازماني نيز خوانده شده

  .  به انجام مي رسد در سازمان ها ) ضمن خدمت  

فراهم آوردن زمينه اي  ،در يك سازمان به عنوان يكي از كاركردهاي مهم مديريت منابع انساني توسعههدف نظام آموزش و 

اين هدف از طريق ايجاد  .گردد است كه براساس آن توانايي هاي بالقوه افراد به فعل درآيد و استعدادهاي آنان شكوفا

است كه انطباق و سازگاري كاركنان را با محيط  آموزش كاركنان فرآيندي. فرصتهاي آموزشي جهت كاركنان تحقق مي يابد 

  .انطباق بهتر سازمان با محيط بيروني را فراهم مي آورد نيز متحول سازماني و

در اين راستا اداره آموزش و تجهيز نيروي انساني با همكاري شركتهاي تابعه اقدام به تهيه و تدوين تقويم آموزشي سال 

است كه براساس  و غير حضوري عمومي ،تخصصي ، مديريتي ل دوره هاي آموزشي مجموعه حاضرشام. نموده است  ۱۳۹۸

  .تهيه و تدوين گرديده است   حل مسئله و انتقال دانش جديد با رويكرداستانداردهاي آموزشي مشاغل 

به اهداف  يلبرنامه هاي مذكور بتوانيم گام موثري در جهت نان و روساي محترم ادارات و اجراي اميد است با حمايت مدير

   .برداريم  عالي سازمان

  آموزش و تجهيز نيروي انساني                                                                                                                                



شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

فرم تقویم آموزشی

شناخت  وسايل  حفاظت  فردي  و نحوه  صحيح  بكارگيري  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                               AIR LING                   

                                                                                                       

                                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با وسايل  حفاظت  فردي:                    :21403

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           عمومی:         

         :16      :20

                        
98/01/06 98/01/05                         



شناخط خطرات  كار با تجهيزات  برقی

محتواي دوره آموزشی

                    EXPLOSION PROOF                                                                          

                                                                                                                        

                               DC-AC                               EARTHING                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                     

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايمنی  برق:                    :21407

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :40

98/05/08 98/05/07                            

۲



شناخت  ايمنی  در عمليات  جوشكاري

محتواي دوره آموزشی

FLAME ARRESTOR                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                                                       

                                                                                     ف                               

                                                                                                                  

                                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايمنی  جوشكاري  و برشكاري:                    :21409

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
                        

98/07/02 98/07/01                         

۳



افزايش  سطح  آگاهی  عمومی  ومواجهه  با موادشيميايی  و سبك  فرايند مقابله

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                                                                       

            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :HAZMAT 1 -ايمنی  حمل  و نقل  و بارگيري  و تخليه  مواد شيمياي         :21410

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        

۴



شناخت  موارد ايمنی  داربست  در زمان  نصب  و حين  كار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                             

                                   SCAFFTAG                                                                    

                                                                                                                         

                                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايمنی  داربست:                    :21413

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/03/22 98/03/21                         

۵



شناخت  مجموعه  مقررات  حفاري  و نحوه  صحيح  عمليات

محتواي دوره آموزشی

                                                                 U       V           ف                            

                                                                                                                   

                                                                                                                 

                                                                  ف                                                  

     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايمنی  در گودبرداري:                    :21416

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۶



شناخت  ايمنی  مواد و تجهيزات  فرايند و نحوه  صحيح  بهره  برداري  از آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                    SUPPORT                     COATING                     

SAFETY AND PRESSURE RELIF VALUES                                                              

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                FLUSHING               START UP                                      

                                                                                                                           

     STEAM TRAP                                                                                       

                      DOUBLE BLOCK        JAMPING WIRE                                             

FLAME ARRESTOR                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                               SHUT DOWN. START UP 

                                                                                  EARTHING           

                                              MSDS                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايمنی  فرايند:                    :21417

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :24      :40

98/10/22 98/10/22                            

۷



شناخت  عوامل  موثث ربر ايمنی  مخازن

محتواي دوره آموزشی

           MSDS                API.                                                                            

                            NITROGEN BLANKING                                             DYKE 

WALL                DYKE WALL                                                                            

                              FLAM ARRESTOR           ANSI           NFPA                         

                                                                                                             RELIEF 

SYSTEM                  DYKE WALL        DYKE WALL                                               

                                                             ASME                 ف                             

                                                                                                          

SAFETY VALVE                                               DYKE WALL

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايمنی  مخازن:                    :21420

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :24      :30

98/05/27 98/05/26                            
98/06/27 98/06/23                               

۸



شناخت  مجموعه  مقررات  عمومی  ايمنی  وآتش  نشانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                 

                                                                                                 CO                 

                                                                                                                      

                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايمنی  و آتش  نشانی  عمومی:                    :21421

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           عمومی:         

         :16      :40

                              
                              

98/01/21 98/01/20                               
98/04/05 98/04/04                               
98/06/04 98/06/03                            
98/08/15 98/08/14                               
98/09/18 98/09/17                               
98/10/22 98/10/21                       

۹



ارتقا آگاهيهاي  كاركنان  نسبت  به  خطرات  فضاهاي  بسته

محتواي دوره آموزشی

STAND BY                                                                      LEL            TLV               

                                                                                                                     

                                                                                                                 

                   INERTING-FLUSHING-PURGING                                                   

                                                                                          TAG OUT /LOG OUT 

                                                                                                                   

                                                                          OSHA                                      

                                                                                                                            

                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايمنی  كار در فضاي  بسته  و محدود:                    :21423

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/01/18 98/01/18                            
98/01/19 98/01/18                            
98/04/24 98/04/23                         

۱۰



شناخت  فراگيران  از تكنيكهاي  تحقق  و تجزيه  و تحليل  حوادث

محتواي دوره آموزشی

                                                               CAUSE TREE ANALYSIS                      

                                                                                                                    

                                                                                                                 

                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بررسی  و تجزيه  و تحليل  حوادث:                    :21424

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/04/12 98/04/10                       
98/07/15 98/07/14                            

۱۱



شناخت  ايمنی  مواد

محتواي دوره آموزشی

LC   LD   PH                                     TLV                                                       

                                                                                                                 

                                                                                                             

                                                                        CAS NO                            

                                                     I.D.L.H                                                        

                                                                                                                

                  ف                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                                                                                

                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :MSDS - برگه  اطالعات  ايمنی  مواد         :21425

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :35

98/03/21 98/03/20                            

۱۲



آشنايی با سيستم صدور پروانه كار، الزامات قانونی ، مسئوليت افراد،فرايند انجام كار و ساير عناصر مرتبط با

پروانه كار
محتواي دوره آموزشی

    ف                                                                                                                

                                                                                                                        

                                                                                                                       

                                                                                                                   

                                                                                                                      

                                                                                                                  

                                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

(  PTW)سيستم پروانه كار:                    :21426

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                              
                        

98/02/10 98/02/09                               
98/02/31 98/02/30                               
98/06/24 98/06/23                         
98/08/20 98/08/19                               
98/09/12 98/09/11                               

۱۳



آشنايی  با پمپهاي  آتش  نشانی  و نحوه  نگهداري  از آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پمپهاي  آتش نشانی:                    :21427

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۱۴



شناخت  روشهاي  تجزيه  و تحليل  خطرات  فرايند

محتواي دوره آموزشی

FMEA HAZOP QRA WHAT IF             ف                                                                     

PHA                                                         CHECK LIST FTA HAZAN                          

            PHA         PHA      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :PHA - تجزيه  و تحليل  فرآيند خطر         :21428

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/03/07 98/03/06                            

۱۵



شناخت  تجهيزات  و ادوات  اتش  نشانی  و كاربرد آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تجيزات  و ادوات  آتش  نشانی:                    :21429

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :40      :40

98/08/20 98/08/19                            

۱۶



شناخت  انواع  خطاهاي  رايج  در صنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                           ف                                 

                                                                                                                               

                                                ACTIVE ERRORS                 CHECK LIST JHA     

                                                                                                                  

                                                                                                                         

                                                                                                      LATENT 

ERRORS                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

خطاهاي  انسانی  در صنعت  نفت:                    :21430

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/02/17 98/02/16                            
98/06/17 98/06/16                               
98/08/27 98/08/26                            
98/12/18 98/12/17                         

۱۷



آشنايی  با گازهاي  خطرناك  و روشهاي  شناسايی  آنها ونحوه  استفاده  ازحفاظهاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

دستگاههاي  آزمايش  گاز و انواع  ماسكهاي  تنفسی:                    :21431

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/05/14 98/05/13                            

۱۸



آشنايی  با سيستم  مديريت  ايمنی  فرايند

محتواي دوره آموزشی

 NONROUTINE WORK AUTHORIZATIONS(HOT WORK AND THRESHOLD 

QUANTITIES(TQ)FOR ACCIDENTAL RELEASE> COMPLIANCE AUDITS EMERGENCY 
PLANNING AND RESPONSED EMPLOYEE PARTICIPATION MECHANICAL INTEGRITY 

OPERATING PROCEDURES OSHA AND EPA LISTS OF HIGHLY HAZARDOUS 
SUBSTANCES> OSHA,S PROCESS SAFETY MANAGEMENT PROGRAM PRE-START 

UP SAFETY REVIEW PREVENTION PROCESS HAZARD ANALYSIS PROCESS 
SAFETY INFORMATION PROCESS SAFETY MANAGEMENT RULE AND OBJECTIVIES 

COMPARISON OF THE EPA RISK MANAGEMENT PROGRAM WITH> DEFINING 
PROCESS SAFETY MANAGEMENT POLICY-GOALS> INCIDENT INVESTIGATION 

MANAGEMENT OF CHANGE PROCESS SAFETY MANAGEMENT ELEMENTS 
PROCESS SAFETY MANAGEMENT PLANNING PROGRAM LEADERSHIP AND 
IMPLEMENTATION SUBCONTRACTOR SAFETY TRADE SECRETS TRAINING

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :PSM ـ سيستم  مديريت  ايمنی  فرايند         :21432

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/09/13 98/09/09                               

۱۹



آشنايی  با نحوه  انجام  عملياتهاي  مختلف  در اطفاء حريق  وكسب  مهارتهاي  الزم

محتواي دوره آموزشی

                                                                                   P                                          

          H                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

عمليات  آتش  نشانی:                    :21434

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :48      :20

                        
98/09/14 98/09/09                         

۲۰



شناخت  و انجام  سيستماتيك  فرايند مطالعه  و تجزيه  و تحليل  خطر و ريسكهاي

محتواي دوره آموزشی

                                                               HAZOP                                                       

                                                                       HAZOP                                     

                                                                                                                       

                      NODE                                                                                           

                                                                             HAZOP                  P 

AND ID      ف     HAZOP

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :HAZOP ـ فرايند مطالعه  و تجزيه  و تحليل  خطر         :21435

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        

۲۱



آشنايی  با چگ ونگی  مديريت  و فرماندهی  در صحنه  حادثث ه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                                                                                                                        

                                                                                                                  

                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فرماندهی  حريق  آتش:                    :21436

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :32      :20

                        
98/05/15 98/05/12                         
98/07/21 98/07/21                            

۲۲



آشنايی  با خطرات  كار در ارتفاع  و پيشگيري  از سقوط

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                

                                                                                                                         

      LANYARD                                                                                               

                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كار در ارتفاع:                    :21437

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/08/21 98/08/19                         
98/09/12 98/09/11                            
98/10/02 98/10/02                            

۲۳



شناخت  خطرات  كار با تجهيزات  باالبر

محتواي دوره آموزشی

CERTIFICATE                                                                                                 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                            ف           

                                                                                                          

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مقررات  ايمنی  باالبرها:                    :21440

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/12/22 98/10/21                         

۲۴



شناخت  مواد اطفاء حريق  و روش  بكارگيري  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                           

                                                                                                                       

                                                                                                                              

                                                                                                                  

          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مواد اطفاء حريق:                    :21441

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :24      :50

                              
98/05/09 98/05/07                               
98/06/04 98/06/03                               
98/07/10 98/07/09                               
98/07/30 98/07/28                         

۲۵



فراگيران  بتوانند در مواقع  اضطراري  مهارتهاي  نجات  و بقا را در دريا بكار

محتواي دوره آموزشی

HUTE                                                                                      PFD                

                                                                                                                  

                                                                                                                         

                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :HUTE ـ نجات  و بقا در دريا         :21442

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :32      :20

                        

۲۶



آشنايی  با كليات  و اصول  ايمنی  نفت  و گاز و قوانين  بين  المللی

محتواي دوره آموزشی

AN ORGANIZATION,S DOCUMENTED EVIDENCE EMERGENCY RESPONSE FALLURE 
MODES FIRE AND EXPLOSION IN THE OIL AND GAS INDUSTRIES FIRE HAZARDS 
RISKS AND CONTROLS HEALTH SAFETY AND ENVIROMENTAL MANAGEMENT IN 

CONTEXT KEY PRINCIPLES OF SAFE SHIFT HANDOVER LAND TRANSPORT 
MARINE TRANSPORT PERMIT-TO-WORK PROCEDURES PLANT OPERATIONS AND 

MAINTENANCE SAFE STORAGE OF HYDROCARBONS SAFETY CRITICAL 
EQUIPMENT CONTROLS START UP AND SHUT DOWN )PROCESS SAFETY 
MANAGEMENT(PSM CONTRACTOR MANAGEMENT FIRE PROTECTION ND 

EMERGENCY RESPONSER FURANCE AND BOILER OPERATIONS HAZARDS 
INHERENT IN OIL AND GAS INDUSTRIES HYDROCARBON PROCESS SAFETY   

HYDROCARBON PRPCESS SAFETY   LEARNING FROM INCIDENTS LOGISTICS AND 
TRANSPORT OPERATIONS OTHER TYPES OF FAILURES

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :NE BO S H  IN TE RNATIO NALTE C HN IC ALC E R TIF IC ATE  O IL&G AS  O PE RATIO NAL         :21443

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :36      :20

                        

۲۷



آشنايی  باكليات  و اصول  ايمنی  و بهداشت  حرفه  اي  و قوانين  بين  المللی  آن

محتواي دوره آموزشی

AUDIT AND REVIEW CONTROL CONTROL OF INTERNATIONAL WORKPLACE RISKS 
HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ORGANIZING HEALTH AND SAFETY 
MANAGEMENT SYSTEM PLANNING HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM-

POLICY MANAGEMENT OF INTERNATIONAL HEALTH AND SAFETY 
MUSCULOSKELETAL HAZARDS AND RISK CONTROL PHYSICAL AND 

PSYCHOLOGICAL HEALTH HAZARDS AND RISK> WORK EQUIPMENT HAZARDS 
AND RISK CONTROL WORKPLACE HAZARDS AND RISK CONTROL APPLICATION 

CHEMICAL AND BIOLOGICAL HAZARDS AND RISK CONTROL ELECTRICAL SAFETY 
FOUNDATION IN HEALTH AND SAFETY HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT 

SYSTEM MEASURING INTERNATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICAL > 
TRANSPORT HAZARDS AND RISK CONTROL

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :IG C -IN TE RNATIO NALG E NE RALC E RTIF IC ATE INO C C UPATIO NALHE ALTH&S AFE         :21444

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :80      :20

                        

۲۸



NEBOSHاخذ گواهينامه  بين  المللی  

محتواي دوره آموزشی

CONSTRACTION HAZARDS AND CONTROL ELECTRICAL SAFETY GENERAL WORK 
PLACE ISSUES HAZARDOUS SUBSTANCE AND OTHER CHEMICAL-ENGINEERING 

LOSS CAUSATION AND INCIDENT INVESTIGATION MANAGING OCCUPATIONAL 
HEALTH MONITORING AND MEASURING PERFORMANCE PRESSURE SYSTEM 

HAZARDS AND CONTROLS PRINCIPALS OF FIRE AND EXPLOSION 
PSYCHOLOGICAL AGENTS REGULATING HEALTH AND SAFETY RISK CONTROL 

UNIT ID: INTERNATIONAL APPLICATION OF HEALTH AND > WORK ENVIROMENT 
RISKS AND CONTROLS WORK EQUIPMENT (GENEREL WORK EQUIPMENT WORK 

PLACE MACHINARY WORK PLACE TRANSPORT AND DRIVING FOR WORK 
BIOLOGICAL AGENT CONTROL AND PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
HAZARDOUS SUBSTANCE AND OTHER CHEMICAL-ASSESSMENT> HUMAN 

FACTORS IDENTIFYING HAZARDS,ASSESSING AND EVALUATING RISK IN THE 
WORK PLACE MEASURING  AND REVIEWING HEALTH AND SAFETY > 

MUSCULOSKELETAL RISK AND CONTROL OF RISK ORGANIZATIONAL FACTORS 
PHYSICAL AGENT  -NOISE AND VIBRATION PHYSICAL AGENT  -RADIATION 

PRINCIPLES OF HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT PRINCIPLES OF 
TOXICOLOGY AND EPIDEMIOLOGY SAFETY SAFETY THEORY AND PRACTICE 

STORAGE ,HANDLING AND PROCESSING OF DANGEROUS > SUBSTANCES UNIT 
IA:INTERNATIONAL MANAGEMENT OF HEALTH AND> UNIT IB:INTERNATIONAL 

CONTROL OF HAZARDOUS AGENTS > UNIT IC:INTERNATIONAL WORK PLACE AND 
WORK EQUIPMENT> WORK EQUIPMENT MOBILE LIFTING AND ACCESS WORK 

PLACE FIRE RISK ASSESSMENT

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :NE BO S H- IN TE RNATIO NAL  DIPLO MA  IN  O C C UPATIO NAL  HE ALTH  &S AFE TY         :21445

ايمنی و آتش نشانی-HSE:           شغلی:         

         :241      :20

                        

۲۹



شناخت  اصول  صحيح  ارگونومی  و بكارگيري  آن  در محيطهاي  كاري  عملياتی  وستادي

محتواي دوره آموزشی

                             VDT                                  ف                                               

                                                            MMH                                                 

                                                     NIOSH                                                           

                                                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارگونومی  عمومی:                    :21206

بهداشت-HSE:           عمومی:         

         :16      :20

                        
                           
                        

98/05/23 98/05/22                               
98/06/10 98/06/09                               

۳۰



شناخت  اختالالت  اسكلتی  عضالنی  و شيوه  هاي  ارزيابی  و راههاي  پيگيري  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                  

                                                                                                               

                                           NIOSH                                                             

        QEC-REBA-RULA-OWAS                                                                            

                                                                                                      

                                                                                                         PAPER-

PEN                                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارگونومی  تخصصی:                    :21207

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/07/17 98/07/13                               

۳۱



آشنايی  با فعاليتهاي  بهداشت  حرفه  اي  در صنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                              

    ف                                                                                                                

                                                                                                                 

HSE                                                                                                               

                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بهداشت  حرفه  اي:                    :21208

بهداشت-HSE:           عمومی:         

         :8      :20

                        

۳۲



شناخت  انواع  علل  و نحوه  ثبت  و تجزيه  و تحليل  بيماريهاي  شغلی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                                                       

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                                                                                                                              

                                                                                                                   

                                                                                                                    

                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بيماريها و عوارض  شغلی  در صنعت  نفت:                    :21209

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
                        

98/06/04 98/06/02                         

۳۳



شناخت  انواع  شاخصهاي  بيولوژيك  مواد شيميايی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                       

                                                                      BEI                                             

                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                                                      

                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پايش  بيولوژيك:                    :21212

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        

۳۴



آشنايی  با چگونگی  ثبت  آسيبها و بيماريهاي  شغلی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                         

                                                                                                            

                                                                                                                  

                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ثبت  و ضبط حوادث  و بيماريهاي  شغلی:                    :21214

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۳۵



شناخت  روشهاي  مختلف  نمونه  برداري  و تجزيه  آزمايشگاهی  آالينده  هاي  هوابرد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                             ATOMIC 

ABSORPTION                                                                                                       

                                                                                                                       

                    ACGIH-HSE-OSHA-NIOSH                                                                    

                                                                                                               TLV-

PEL-AL                                                                                                                       

                                                                                                                           

                                                                                                                            

              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نمونه  برداري  و آناليز عوامل  شيميايی  در محيط كار:                    :21215

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :32      :20

                        
98/07/17 98/07/13                               
98/08/01 98/07/28                       

۳۶



شناخت  روشهاي  اندازه  گيري  و ارزيابی  روشنايی  در محيط كار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                   

                                                                                                                

                                                                                                           

                                                                                                                  

                                                                                                                       

                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  استاندارد ارزشيابی  روشنايی  و درخشندگی:                    :21216

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۳۷



شناخت  روشهاي  ارزشيابی  استرسهاي  گرمايی  و سرمايی  محيط كار و نحوه  كنترل

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                    SWREQ-HSL-ATE                            

                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                 

                                                                                                                            

                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  استاندارد ارزيابی  و كنترل  شرايط جوي  محيط كار:                    :21217

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        

۳۸



شناخت  روشها و دستگاههاي  كنترل  آلودگی  هاي  شيميايی  در محيط كار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                  

                       MSDS                                                                                            

                                                                                                                   

                                                                                                               

                                                                                                                           

                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شناسايی  و كنترل  آالينده  هاي  شيميايی  در محيط كار:                    :21221

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/08/13 98/08/11                         

۳۹



شناخت  اصول  طراحی  ايستگاههاي  كار در محيطهاي  شغلی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                              

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

طراحی  پست  كار در صنعت  نفت:                    :21222

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        

۴۰



توانايی  طراحی  و بهينه  سازي  روشنايی  در محيطهاي  صنعتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

طراحی  روشنايی  در صنعت  نفت:                    :21223

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/19 98/04/17                       

۴۱



ارتقا توانمندي  فراگيران  در استفاده  از فرمولها و محاسبات  تخصصی  رياضی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                    HAZEN 

WILLIAMS                                                                                          HAZEN 

WILLIAMS                                                                                                             

                                                                                                        

                                                                                                                

                                                                                                                           

                                                                        NIOSH                                          

                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فرمولها معادالت  و محاسبات  رياضی  در بهداشت  صنعتی:                    :21224

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        

۴۲



آشنايی  با قوانين  و مقررات  بهداشت  حرفه  اي  و طب  كار

محتواي دوره آموزشی

ILO-WHO                                                            ACGIH-NIOSH-OSHA                    

                                                                                                                      

                                                                                                                            

                                                                                                                    

                                                                                                                      

                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قوانين  و مقررات  بهداشت  حرفه  اي:                    :21225

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۴۳



آشنايی  با اصول  كمكهاي  اوليه  و نحوه  صحيح  انجام  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  كمكهاي  اوليه  ـ مقدماتی:                    :21226

بهداشت-HSE:           عمومی:         

         :16      :20

                        
                        

98/02/10 98/02/09                            
98/02/22 98/02/21                         
98/08/13 98/08/12                            

۴۴



فراگيري  اصول  امداد و نجات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)امداد و نجات (اصول  كمكهاي  اوليه  ـ پيشرفته  :                    :21227

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :40      :20

                        
98/04/26 98/04/22                         

۴۵



شناخت  روشهاي  كنترل  صدا و ارتعاش  در صنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                                        

  STEAM OUT                                                                                                    

HVAC                       STEAM OUT                                                                      
NRR

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كنترل  صدا و ارتعاش  در صنعت  نفت:                    :21228

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
                        

98/10/16 98/10/14                         

۴۶



آشنايی  با نقش  بهداشت  حرفه  اي  در سازمانها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                          

                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نقش  بهداشت  حرفه  اي  در سازمانهاي  سالمت  محور:                    :21229

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۴۷



آشنايی  با فرايند انجام  مراحل  معاينات  پزشكی  و تغيير آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                                                 

                                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

معاينات  پزشكی  دوره  اي  محيط كار:                    :21231

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
                        
                        

۴۸



آشنايی  با استراتژيهاي  تعيين  و دسته  بندي  گروههاي  مشابه  نمونه  برداري  و

محتواي دوره آموزشی

                                                                                    BAYESIAN                  

                                                                                                                         

                                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                   

        ف     

EXPOSURE ASSESSMENTارزيابی  مواجهه  شغلی  ـ :                    :21233

بهداشت-HSE:           شغلی:         

         :32      :20

                        
98/12/13 98/12/10                         

۴۹



 و راههاي  مقابلهH2Sآشنايی  با خطرات  گاز 

محتواي دوره آموزشی

                                           H S                                                                  

                                                                                                                          

                                                                                      (Safety Data Sheets)    

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

H2Sايمنی  وخطرات  گاز :                    :21001

عمومی-HSE:           عمومی:         

         :16      :20

                        
98/01/25 98/01/25                            
98/02/22 98/02/22                         
98/07/07 98/07/07                            
98/11/12 98/11/12                         

۵۰



آشنايی  با تكنيك  ارزيابی  كمی  ريسك  و اجراي  آن  در تاسيسات  نفت  و گاز

محتواي دوره آموزشی

VCE-SCALATION FACTOR-HAZID-FTA-BLEVE-EERA-FERA                             

       QRA                                                                                                  

                                                     QRA                                                           

          UVCE                      ISO                                                                              

                                                                                                                       

               QRA

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :QRA - ارزيابی  كمی  ريسك         :21004

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/02/04 98/02/01                                   
98/03/20 98/03/19                         
98/04/05 98/04/01                               
98/04/02 98/04/02                            

۵۱



HSEآشنايی  با اصول  ضرورت  و ويژگيهاي  بازرسهاي  

محتواي دوره آموزشی

               HSE         HSE                                                                                  

                          HSE                        HSE                         HSE                          

                 HSE                    HSE                                                                          

                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

HSEاصول  بازرسی  :                    :21005

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/06/27 98/06/23                               
98/11/06 98/11/05                         

۵۲



آشنايی  با سناريو نويسی  و انواع  روشهاي  مختلف  آن  در شرايط اضطراري  و

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                         

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سناريونويسی  شرايط اضطراري  و مانورها:                    :21011

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/04/03 98/04/01                       
98/05/08 98/05/06                         

۵۳



آشنايی  با نحوه  پيشگيري  از حوادث  ناشی  از تغييرات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                                                       

                                                                                                                             

                                                                                                                         

                                                                                                                   

                                                       HSE     ف                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

HSEمديريت  تغيير در سيستم  مديريت  :                    :21013

عمومی-HSE:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

                        
                        

۵۴



HSEآشنايی  با تعاريف  و دسته  بندي  شاخصهاي  ارزيابی  در

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                   HSE                                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                                  

              ف                                                                                                        

                            FATALITY RATE                                                           HSE    

             ANAMALY AND NEARMISS                                                                        

                                                HSE                                                           

                                                                                                               

                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

HSEآشنايی  با شاخصهاي  ارزيابی  عملكرد در :                    :21014

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

98/10/22 98/10/21                       

۵۵



 و روشن  ساختن  مسئوليتهاي  شركتهايHSEآگاهی  شركتهاي  پيمانكاري  ازالزامات  

محتواي دوره آموزشی

                                                                          HSE                                                 

                                                                                                                        

                                                                                                     HSE            

                                                   HSE                            HSE                              

                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

21015:         پيمانكارانHSEالزامات  :           

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

98/11/21 98/11/19                       

۵۶



آشنايی  با روشهاي  مختلف  ارزيابی  ريسك  و كاربرد هر يك

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                      FMEA      HAZOP      WHAT IF                

  WHAT IF                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تكنيكهاي  ارزيابی  ريسك:                    :21016

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :16      :35

98/06/11 98/06/10                            

۵۷



آشنايی با خطرات عمده در محيطهاي صنعتی و كنترل فعاليتهاي خطرناك

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                          

                                                               PTW                                                 

       PTW                                   OSHA          API                                      

                                                                                                                 

      U    V                                                                                               

                                                                                                                          

                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كنترل عمليات فعاليتهاي خطرناك و نظام پروانه هاي كار:                    :21017

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :32      :20

                        
98/08/28 98/08/25                         

۵۸



افزايش شناخت و بكارگيري تكنيكهاي تحليل حادثه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                             

                                                                                                            :

fish bone  fault tree analysis  event sequence diagram  five why                               

                                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بررسی، تحقيق و تجزيه و تحليل حادثه:                    :21020

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/10/10 98/10/09                         

۵۹



شناخت روشهاي كنترل و پايش محيط زيستی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                           

                                                                                                                  

                                                                                  RCRA                     

                                                         CO  O   HC  SO   NOX  NH                        

                                                                                                                          

                                         COD  BOD  TSS                                              

                                                           TDS                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كنترل و پايش محيط زيست:                    :21027

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :24      :40

98/03/18 98/03/18                               

۶۰



 به جهت حفظ و كنترل مجدد الزامات ايمنی در فازهاي طراحی،PSSRآشنايی باالزامات ايمنی و نحوه انجام 

خطوط لوله و حصول اطمينان از راه اندازي و بهره برداري ايمن كليه/ ساخت و نصب قبل از راه اندازي واحد 
محتواي دوره آموزشی

                PSSR                      PSSR                                        MOC               

PSSR                                                          PSSR                                      PSSR 

                       PSSR                   PSSR                                      PSSR         

                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PSSR راهنماي ايمنی پيش راه اندازي :                    :21029

عمومی-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/06/25 98/06/23                       

۶۱



آشنايی باروشهاي كاهش انتشارگازهاي گلخانه اي  ـشناسايی تكنولوژيهاي كم كربنی ـ

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                                         

                                                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فناوريهاي  كنترل  و كاهش  انتشار گازهاي  گلخانه  اي:                    :21602

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۶۲



آشنايی  با كاربرد مدل  سازي  محيط زيستی  در صنعت  نفت  و نرم  افزارهاي  مرتبط

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                          

                                                                                                                       

                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نرم  افزارهاي  مدل  سازي  آالينده  هاي  صنعت  نفت:                    :21603

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :32      :20

                        
                        

98/05/15 98/05/12                       

۶۳



شناخت  آلودگی  خاك  و راهكارهاي  كنترل  و تصفيه  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                              

                                                                                                       

                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آلودگی  خاك  و روشهاي  كنترل:                    :21606

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
                        

98/10/23 98/10/22                         

۶۴



آشنايی  با نحوه  آناليز سود و هزينه  در محيط زيست

محتواي دوره آموزشی

HSE                                                                                                             

                                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آناليز سود و هزينه  در محيط زيست:                    :21609

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/05/15 98/05/13                         

۶۵



آشنايی  با طراحی  شبكه  هاي  جمع  آوري  فاضالب  بهداشتی  و صنعتی

محتواي دوره آموزشی

EGOUT-SEWER                                                                                          

                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  طراحی و بهره  برداري  از شبكه  هاي  جمع  آوري  و انتقا:                    :21611

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :32      :20

                        

۶۶



شناخت  انواع  فرايندهاي  تصفيه  فاضالب

محتواي دوره آموزشی

RBC                            SLUDGE HANDLING                                                         UV 

                                                                        RO                                       

                                                                                                               

                                                                 PACT                                        

                                                          RO                                                        

                                                                                                                         

                                                                               ف                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                

                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و مبانی  تصفيه  پساب  و استفاده  مجدد:                    :21614

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        

۶۷



آشنايی  با مفاهيم  بهره  وري  سبز و توسعه  پايدار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

BENCH MARKING                                                                                            

                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بهره  وري  سبز و توسعه  پايدار:                    :21616

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/01/11 98/01/10                         

۶۸



شناخت  فاضالبهاي  صنعتی  و روشهاي  تصفيه  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                        ف                                              

                                                                    ف                                          

                                                                                                                       

                                                                                                                    

                                                       ف                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تصفيه  فاضالبهاي  صنعتی:                    :21620

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/09/19 98/09/18                            

۶۹



آشنايی  با مشكل  رشد ميكروبها در آبهاي  صنعتی  و روشهاي  كنترل

محتواي دوره آموزشی

        SRB   TBC                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                 MPN                                               

                                                                         ف                                              

                                                                                                           

          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

رشد ميكروبها در آبهاي  صنعتی  و روشهاي  كنترل  آن:                    :21622

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :16      :35

98/06/25 98/06/24                            

۷۰



آشنايی  فراگيران  با نحوه  گزارش  نويسی  و مستندسازي  در محيط زيست

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                       

                                                                                       HSE

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

گزارش  دهی  و مستندسازي  محيط زيست:                    :21625

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۷۱



مديريت  مواد زائد و پسماندهاي  توليدي  صنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                        ف                              

                                                                                                                    

                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                                          

             ف                                                                                                        

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  مواد زائد:                    :21629

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :24      :35

98/12/12 98/12/11                            

۷۲



شناخت  و برنامه  ريزي  محيط زيست

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

EMS و EMPمديريت  و برنامه  ريزي  محيط زيست  طبيعی  ـ :                    :21630

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

98/10/29 98/10/28                       

۷۳



ارتقاء توانايی  كارشناسان  محيط زيست  در تعريف  پروژه  هاي  محيط زيست

محتواي دوره آموزشی

        ف                                                                                                                

                    PCM               PCM                         PDM                                        

                                   PDM                                         PCM

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PCMمديريت  چرخه  تصويب  پروژه  ها در محيط زيست  :                    :21632

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

98/07/15 98/07/13                       

۷۴



آشنايی  با تجهيزات  و الگوهاي  پايش  زيست  محيطی  در دريا

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                  

                                                                                                                        

                                                          ROPME                                                 

                                                                                                                    

    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي پايش  اث  رات  زيست  محيطی  صنايع  نفت  وگازدراكوسيست:                    :21634

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/03/26 98/03/26                         

۷۵



آشنايی  با فرآيند تصفيه  لجن  هاي  نفتی  و بيولوژيكی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                         

                                                                                                                        

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تصفيه  لجن  هاي  نفتی  و بيولوژيكی:                    :21635

محيط زيست-HSE:           شغلی:         

         :24      :20

                        
                        

98/09/19 98/09/17                         

۷۶



آشنايی  با نحوه  كار ايمن  در آزمايشكاهها

محتواي دوره آموزشی

                                  ف                                                                                    

                                                                                                                 

                                                                                                                         

                                               MSDS                                                                   

                                                                                                                        

                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  ايمنی  در آزمايشگاه:                    :65001

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :40      :100

98/09/27 98/09/23                               

۷۷



آموزش  قابليتهاي  طيف  سنجی  اسپكتروفتومتري  ماوراء بنفش

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                       BEER

    خ                                  خ     

         :    

                    :              

        ف     

UV/VISاسپكتروفتومتري  ماوراء بنفش  ـ :                    :65009

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :24      :30

98/02/26 98/02/24                            

۷۸



آشنايی  با تعاريف  و اصطالحات  مرتبط با آبهاي  صنعتی  و روشهاي  استاندارد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                     TSS-MLSS-MLVSS-SST                                      PH                      

                                                                                                                         

                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                   

        ف     

آزمايشگاه  آبهاي  صنعتی:                    :65012

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :24      :20

98/05/14 98/05/12                         

۷۹



آشنايی  با آزمايشات  گازهاي  مايع

محتواي دوره آموزشی

                                                          CNG                     LNG                     LPG 

                                                                       

    خ                                  خ     

         :    

                    :              

        ف     

آزمايشات  گازهاي  مايع:                    :65014

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :32      :20

98/08/28 98/08/25                         

۸۰



آشنايی  با برخی  مشخصات  فيزيكی  مهم  مواد نفتی

محتواي دوره آموزشی

OPEN CUP                ASTM                                                                                   

     ASTM D      SAYBOLT         ABEL            BLENDING                         CLOSED 

CUP                                                                                                                    

                                             

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                  

        ف     

مشخصات  نفت  خام  و فراورده  هاي  نفتی:                    :65019

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :24      :30

98/10/23 98/10/22                            

۸۱



آشنايی  با فرايند تقطير و آزمايشهاي  مربوطه

محتواي دوره آموزشی

      D                                                                                                           

               D     D    D                                                                                       

                                             ASTM D    -D                                                     

                            

    خ                                  خ     

         :    

                    :                

        ف     

CRUDE ASSAYتقطير نفت  خام  :                    :65020

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :24      :35

98/05/16 98/05/15                            

۸۲



تكنيكهاي  جداسازي  و شناسايی  در ازمايشگاههاي  شيمی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                   LC                          TLC               

                                                     HPLC                                                            

                                                                                                                    

   

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                       

        ف     

تكنيكهاي  جداسازي  و شناسايی  در آزمايشگاه  شيمی:                    :65021

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :32      :20

98/10/10 98/10/07                         

۸۳



آشنايی  با اصول  و نحوه  كار با دستگاه  جذب  اتمی

محتواي دوره آموزشی

                                 BACK GROUND ABSORPTION                                         

                                                                                         BEER LAMBERT        

                                                                          GTA                                       

                                                                                     DEUTERIUM                       

       VAPOR GENERATOR VGA                                                                            

                                                                                                                          

        

    خ                                  خ     

         :    

                    :                               UV/VIS

        ف     

جذب  اتمی:                    :65023

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :24      :20

98/12/06 98/12/04                         

۸۴



IRآشنايی  و كار با دستگاه  اندازه  گيري  طيف  مادون  قرمز

محتواي دوره آموزشی

       IR                        IR                                                  IR                   IR    

                                  IR                                                   IR                            

                              IR                                               IR

    خ                                  خ     

         :    

                    :              

        ف     

IRطيف  سنجی  مادون  قرمز :                    :65033

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :24      :30

98/08/13 98/08/11                            

۸۵



آشنايی  نمونه  گيري  دستی  و اتوماتيك  نفت  خام  و فراورده  هاي  نفتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                    

    خ                                  خ     

         :    

                    :                

        ف     

نمونه  گيري  دستی  و اتوماتيك  نفت  خام  و فراورده  هاي  نفت:                    :65041

آزمايشگاه شيمی:           شغلی:         

         :24      :100

98/05/02 98/04/29                               

۸۶



آشنايی  فراگيران  با روشها و داده  هاي  كيفی  تحقيق  در حوزه  منابع  انسانی  و

محتواي دوره آموزشی

             PASS ANALYSIS                                                                          

                     ACTION RESEARCH                           NARATIVE ANALYSIS             

             ETHNOGRAPHY                            CASE STUDY                            

GROUNDED THEORY     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  تحقيق  كيفی  در مديريت  و منابع  انسانی:                    :26009

آمارو پژوهش:           شغلی:         

         :32      :20

98/10/04 98/10/01                       

۸۷



 و پروژزالRFPكسب  مهارت  در تدوين  درخواست  پيشنهاد طرح  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                     ف                     

                                                                                                                             

                                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  پروپزال  نويسی:                    :26010

آمارو پژوهش:           شغلی:         

         :8      :100

98/06/06 98/06/02                               

۸۸



SPSSتوانايی  كار و تحليل  با نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                  

                             SPSS                                                                                          

SPSS                                                                                                  SPSS

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مقدماتی-SPSSنرم  افزار آماري  :                    :26014

آمارو پژوهش:           شغلی:         

         :32      :20

98/03/21 98/03/18                         
98/03/22 98/03/19                       

۸۹



 ويژه  كاركنان  پژوهش  و آمارSPSSتوانايی  كار و تحليل  با نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

AR ARIMA MA SAR                                                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                        

MLP   RBF                                                                                                      

               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پيشرفته-SPSSنرم  افزار آماري  :                    :26015

آمارو پژوهش:           شغلی:         

         :32      :20

98/05/15 98/05/12                         

۹۰



ايجاد مهارت  در فراگيران  به  منظور كاربرد آگاهانه  و درست  مدلهاي  معادالت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                                                                     

          SEM                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

LISREمدل  يابی  معادالت  ساختاري  با استفاده  از نرم  افزار :                    :26018

آمارو پژوهش:           شغلی:         

         :32      :20

98/11/15 98/11/12                       

۹۱



تهيه  طرح  مناسب  تحقيق  و ارائه  روشهاي  آم اري  متناسب  با طرح

محتواي دوره آموزشی

                                        ف                                                                             

                                                                                                                 

                                                                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

METHODOLOGY OF RESEARCHروش  شناسی  پژوهش  :                    :26023

آمارو پژوهش:           شغلی:         

         :24      :0

98/08/20 98/08/18                       

۹۲



بازنگري  در آگاهی  ها و تبحرهاي  كارشناسان  تغذيه  و آشنايی  با تازه  هاي

محتواي دوره آموزشی

BODY MASS INDEX                                                                                                 

                                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  تغذيه  سالم:                    :88012

تغذيه- آموزشهاي درمانی :           شغلی:         

         :8      :30

98/04/31 98/04/29                                   
98/06/27 98/06/23                                   
98/10/25 98/10/22                                   
98/12/05 98/12/03                                   

۹۳



ارتقاي  سطح  دانش  و مهارت  كارشناسان  مامايی  و تازه  هاي  پزشكی

محتواي دوره آموزشی

                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بيماريهاي  مزمن  و غير واگير دار:                    :88209

مامايی- آموزشهاي درمانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/02/18 98/02/14                                   
98/05/19 98/05/15                                   
98/08/21 98/08/18                                   

۹۴



آشنايی  با حداقل  الزامات  براي  طراحی  فرايندي  سيستم  آب ،تامين  هواي  فشرده

محتواي دوره آموزشی

IPS-E-PR-                                                                                                   

                                                                                                                 

                              IPS-E-PR-                                                 RAW 

WATER&PLANT WATER SYSTEM                                                                            

                                                                                               IPS-E-PR-   

                                                                                  

    خ                                  خ     

         :    

                    :             IPS                                         

        ف     

جهت  سرويس  هاي  جانبی  طرحهاIPSاستانداردهاي  :                    :28807

PRفرايند و مواد شيميايی  - IPSاستانداردهاي :           شغلی:         

         :40      :30

98/02/02 98/02/01                            

۹۵



آشنايی  با حداقل  اطالعات  فنی  موردنياز براي  طراحی ،ساخت ،نظارت  برساخت ،

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                           

                                                                                                                      

                              

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                            IPS-E-EL-110

        ف     

IPS-M-EL/استانداردكاالوتجهيزات تابلوقدرت وفرمان فشارضعيف :                    :28911

ELبرق - IPSاستانداردهاي :           شغلی:         

         :40      :30

98/12/04 98/12/03                            

۹۶



آشنايی باحداقل الزامات درخصوص پمپ هاي جابهجايی رفت وبرگشتی دورانی  و دورانی

محتواي دوره آموزشی

IPS-M-PM-                                                                                                        

                                      IPS-M-PM-                                                               

                                                                                               IPS-M-PM-     

                                                           IPS-M-PM-                                             

                                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مرتبطباپمپ  هاي جابه جايی مثبتIPSاستانداردهاي :                    :28602

PMماشين آالت فرايندي - IPSاستانداردهاي :           شغلی:         

         :40      :30

98/03/22 98/03/21                            

۹۷



آشنايی  با نحوه  تعيين  معيار مصرف  انرژي  در بخش  ساختمان  و صنعت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                              ف    

                                  ف                                  ف                                           

                                                                             ف                             

   ف       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

معيارهاي  مصرف  انرژي:                    :66002

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :8      :20

98/01/24 98/01/24                         

۹۸



آشنايی  با انواع  كوره  ها و بويلرهاي  صنعتی  ـ روشهاي  محاسبه  كارايی انرژي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                           PTC                                                     EPAT                 

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارزيابی  كارايی  انرژي  در بويلرها و كوره  هاي  صنعتی:                    :66003

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/24 98/04/22                         
98/10/09 98/10/07                         

۹۹



آشنايی  با انواع  توربينهاي  بخار و گاز ـ روشهاي  محاسبه  آنرژي  آنهاـ

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                              

                                                                                                                                   

                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارزيابی  كارايی  انرژي  در توربينهاي  بخار و گاز:                    :66005

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :24      :20

98/05/10 98/05/08                         

۱۰۰



آشنايی  با انواع  سيستمهاي  هواي  فشرده  و بخارـروشهاي  محاسبه  انرژي  آنهاـ

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارزيابی  كارايی  انرژي  در سيستمهاي  هواي  فشرده  و بخار:                    :66006

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :24      :20

98/07/30 98/07/28                         

۱۰۱



آشنايی  با انواع  فن  و پمپ  ـ روشهاي  محاسبه  كارايی  انرژي  آنها و شناسايی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارزيابی  كارايی  انرژي  در فن  و پمپ:                    :66007

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :24      :20

98/09/04 98/09/02                         

۱۰۲



آشنايی  با انواع  كمپرسورهاـروشهاي  محاسبه  كارايی  انرژي  آنها و شناسايی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                                                

            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارزيابی  كارايی  انرژي  در كمپرسورها:                    :66008

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :24      :20

98/06/28 98/06/26                         
98/12/21 98/12/19                         

۱۰۳



THERMO FLOWآشنايی  فراگيران  با مبانی  و اصول  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

              GTPRO               THERMO FLEX                                STEAM PRO        

                                    STEAM PRO                                GTPRO                  

                  THERMOFLOW

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :THERMO FLOWـشبيه  سازي سيستمهاي توليدوتوزيع  بخاربه كمك نرم         :66013

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :24      :20

98/11/21 98/11/19                         

۱۰۴



آشنايی باسياستهاـقوانين ـراهبردهاومصوبات هيات دولت درزمينه بهينه سازي مصرف

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مجموعه  قوانين  و راهبردهاي  بهينه  سازي  مصرف  انرژي  در كش:                    :66015

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :8      :100

98/05/28 98/05/26                               

۱۰۵



آشنايی  با اصول  و مبانی  مميزي  انرژي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و مبانی  مميزي  انرژي:                    :66019

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :16      :20

98/07/03 98/07/02                         

۱۰۶



آشنايی  با مميزي  انواع  تجهيزات  در صنعت

محتواي دوره آموزشی

ECOTECT-DEST-BSIM                                                                                  

                          BLAST                                                                            

                                                                                                                      

                                                                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مميزي  انرژي  در صنعت:                    :66021

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :24      :20

98/02/19 98/02/17                         

۱۰۷



شناخت  كميت  و كيفيت  انرژي  خورشيدي  و آشنايی  با فناوريهاي  استفاده  از آن

محتواي دوره آموزشی

                      TSOL                                                                                      

                                                                                                              

                                                                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سيستمهاي  خورشيدي:                    :66023

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :16      :20

98/08/14 98/08/13                         

۱۰۸



آشنايی  با انواع  سيستمهاي  بازيافت  حرارت  و كاربرد هر يك  از آنهابه همراه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                

                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سيستمهاي  بازيافت  حرارت  در واحدهاي  صنعتی:                    :66024

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :16      :20

98/09/24 98/09/23                         

۱۰۹



تجزيه  و تحليل  جريان  انرژي  در يك  واحد صنعتی  مربوطه  و ارائه  راه  كارهاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

   ف                    ف                                                                                     

                                                                                                                        

                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)نفت  و گاز(تحليل  جريان  انرژي  در يك  واحد صنعتی  :                    :66025

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :16      :100

98/05/28 98/05/26                               

۱۱۰



با تمركز بر صنايع  و ساختمانهاي  بزرگCHPآشنايی  با كاربرد سيستمهاي  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

توليد همزمان  برق  و حرارت:                    :66027

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :16      :20

98/11/02 98/11/01                         

۱۱۱



ISO16001آشنايی  با سيستم  مديريت  انرژي  بر اساس  استاندارد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :ISO ـسيستم مديريت انرژي برمبناي استانداردهاي بين المللی16001         :66028

انرژي و بهينه سازي انرژي:           شغلی:         

         :16      :20

98/03/22 98/03/21                         

۱۱۲



اصالح و/آشنايی باقابليت هاي سيستم سفارشات وبكارگيري اين قابليت هادرزميته ايجاد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                             

                                                                                                                   

                                        ف                                                                              

                                                                                                                         

                                CASE STUDY                                                                       

  ف                                                                                                          

                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با سيستم  سفارشات  كاال:                    :12001

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :20

98/02/23 98/02/21                         
98/05/09 98/05/05                               

۱۱۳



ايجاد توانايی  در شركت  كنندگان  در جهت  آشنايی  و كار با سناد موجود در سی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                        

                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اسناد سيستم  پيوسته  و يكنواخت  كاال:                    :12002

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :30

98/04/25 98/04/24                            

۱۱۴



نحوه  طبقه  بندي  كاال را توضيح  د/وظايف  اداره  طبقه  بندي  كارا را شرح  دهند

محتواي دوره آموزشی

                                                                                            ف                       

                                                                                                                       

                                                                                                                

          ف                                                                                                            

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سيستم  طبقه  بندي  و استاندارد كاال:                    :12005

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/11 98/04/09                         

۱۱۵



تشريح  زنجيره  تامين  كاال

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                           

          ERP-SCM-OPT-ANAL                                                                                    

                                                                                                                        

                                                                                                                  

                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  زنجيره  تامين  كاال:                    :12008

بازرگانی:           بهبود مديريت:         

         :24      :20

98/07/08 98/07/06                         
98/12/07 98/12/05                       

۱۱۶



شناسايی  و ارزيابی  منابع  تامين  كاال

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                

                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بررسی  منابع  تامين  كاال:                    :12009

بازرگانی:           شغلی:         

         :16      :30

98/03/26 98/03/25                            

۱۱۷



ابزارها و سازگارهاي  بازاريابی  از طريق  اينترنت  را تشريح  نمايد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                OFFLINE                   

                                                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بازاريابی  با استفاده  از شبكه  جهانی:                    :12010

بازرگانی:           شغلی:         

         :16      :20

98/12/04 98/12/03                       

۱۱۸



فاينانس  و اهميت  آن  در تجارت  جهانی.تشريح  روش  هاي  مختلف  تامين  اعتبار 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با فاينانس  و روشهاي  تامين  اعتبار:                    :12011

بازرگانی:           شغلی:         

         :8      :20

98/06/06 98/06/05                       

۱۱۹



تشريح  فرآيند خريدهاي  داخلی  و تسلط بر اجراي  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  خريد داخلی:                    :12013

بازرگانی:           بهبود مديريت:         

         :16      :100

98/03/29 98/03/25                               

۱۲۰



شركت  كنندگان  اجزا يك  قراردادخارجی  را تشريح  نمايند

محتواي دوره آموزشی

                                  ASE STUDY                                         ف        

URDG                               ف                                                                             

                                                                                                                       

                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  تنظيم  قراردهاي  بازرگانی  بين  المللی:                    :12015

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :30

98/02/21 98/02/21                                   
98/08/27 98/08/26                       
98/10/25 98/10/21                               

۱۲۱



بكارگيري  روشهاي  علمی  و فنون  پيشرفته  در مذاكرات  بازرگانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                        ف                                   

                                                                                                                       

                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و فنون  مذاكرات  بازرگانی:                    :12017

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :100

98/04/05 98/04/01                               

۱۲۲



آشنايی  با فرآيند گشايش  اعتبارات  اسنادي

محتواي دوره آموزشی

                                     UCP                                                                                

                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)LC(اعتبارات  اسنادي  :                    :12019

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :20

98/10/03 98/10/01                         

۱۲۳



آشنايی  با فرآيند انجام  مناقصات  براساس  قانون

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قانون  برگزاري  مناقصات:                    :12020

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :100

98/01/28 98/01/24                               
98/02/11 98/02/07                               
98/02/11 98/02/10                       

۱۲۴



تعاريف  و اصطالحات  مربوط.وظايف هيئت  مديره .مجامع .آشنايی  باانواع شركتها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                                                                                                

                                                                                                               

                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حقوق  بازرگانی:                    :12022

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :30

98/11/15 98/11/14                            

۱۲۵



آشنايی  با قوانين  و مقررات  گمركی  و فرآيند ترخيص  كاال

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                                

                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

امور گمركی  و ترخيص  كاال:                    :12026

بازرگانی:           شغلی:         

         :16      :100

98/08/14 98/08/11                               

۱۲۶



بارنامه  هاي  مUCPمشخصات  بارنامه  از لحاظ.آشنايی  با اسناد حمل  ونقل  فياتا

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                  

                                               UCP                                                                        

                                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با بارنامه  ها و اسناد حمل:                    :12028

بازرگانی:           شغلی:         

         :16      :100

98/03/29 98/03/25                               

۱۲۷



.روشهاي  بازرسی  انبار و نحوه  عملكرد تعديالت  موجودي  را شرح  دهند

محتواي دوره آموزشی

                            CASE STUDY                     ف                                            

                                                                                                                         

ف                                                                                                                     

                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بازرسی  و شمارش  كاال:                    :12029

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :100

98/07/24 98/07/20                               
98/12/12 98/12/10                         

۱۲۸



توانايی  استفاده  از سيستم  و يكنواخت  كاال در عمليات  انبارداري  و آشنايی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                

                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

عمليات  انبارداري  و سيستم  نگهداري  كاال:                    :12030

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :20

98/03/13 98/03/11                         
98/09/27 98/09/26                            

۱۲۹



.نحوه  ورود و خروج  و چيدمان  و انتقال  كاال در انبار را شرح  می  نمايد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                            FIFO.LIFO                                                          

                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

عمليات  كاال:                    :12031

بازرگانی:           شغلی:         

         :24      :20

98/01/28 98/01/26                         

۱۳۰



آشنايی  با كاال و كاربرد آن  در صنعت

محتواي دوره آموزشی

                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شناخت  كاال:                    :12036

بازرگانی:           شغلی:         

         :16      :35

98/09/25 98/09/24                            

۱۳۱



فنی  تامين/ آشنايی  با وظايف  كميته  فنی  بازرگانی  ، فرايند ارزيابی  كيفی  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                              

                                                                                                                           

                                                                                                                               

                                                                                                                              

                                                                                                                         

                              

    خ                                  خ     

         :    

                    :                       

        ف     

فرايند عملكرد كميته  هاي  فنی  بازرگانی:                    :12047

بازرگانی:           شغلی:         

         :16      :0

98/07/24 98/07/22                       

۱۳۲



مرتبط با ثبت عمليات خريد و تداركات كاال در سطح خريدهاي جزء و متوسطEpآموزش نحوه كار با سامانه 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                 EP                               

                                                                                                                   

                                                                                                                    

    

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                        

        ف     

خريد داخلی-(EP)روش خريد استعالمی در سامانه تامين الكترونيكی كاالي صنعت نفت :                    :12051

بازرگانی:           شغلی:         

         :16      :100

98/11/30 98/11/26                               

۱۳۳



آشنايی  فراگيران  با اصول  و مبانی  ابزار دقيق

محتواي دوره آموزشی

                                       HART                                                                         

                                                MOV                                                              

                                                                            I/P                                      

                                                                                                                    

                                                                               RTD                                

                                                                                                               ف 

                                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبانی  ابزار دقيق:                    :41001

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :24      :100

98/06/06 98/06/02                               
98/12/06 98/12/05                            

۱۳۴



آشنايی  فراگيران  با مفاهيم  شبكه  هاي  صنعتی

محتواي دوره آموزشی

                                        CAN                        FUNDATION FIELDBUS           

             HART                        MODBUS                                                                

                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شبكه  هاي  صنعتی:                    :41002

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :24      :0

98/06/06 98/06/02                               

۱۳۵



آشنايی  فراگيران  با كنترل  فرآيند و انواع  كنترل  كننده  و نحوه  به  كارگيري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                            OVERRIDE-SPILIT                 

                                                                                                                          

                                                                                                                    

                                                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  كنترل  فرآيند:                    :41005

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :32      :30

98/03/29 98/03/27                            

۱۳۶



توانمند سازي  كاركنان  در كار با سيستمهاي  نيوماتيك  و الكترونيو ماتيك

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                                

        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  نيوماتيك  و الكترونيوماتيك:                    :41006

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :32      :20

98/07/09 98/07/06                         

۱۳۷



آشنايی  با سيستم  ارتينگ  ابزار دقيق

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سيستم  ارتينگ  ابزار دقيق:                    :41026

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :16      :30

98/07/10 98/07/09                            

۱۳۸



PCS7توانمند سازي  فراگيران  در كار با سيستم  كنترل  گسترده  

محتواي دوره آموزشی

                         PROFIBUS-PA                 PDM        SFC                BLOCK 

ICON FACE PLATE            ROULE CONTROL BATCH SYSTEM                     

SERVER/CLIENT                         PROFIBUS -PA    PCS                                             

    AS                       CASCADE RATIO OVERRIDE  PCS                DOCPRO

    خ                                  خ     

         :    

                    :DC S -P C S 7-1

        ف     

           :DC S -PC S 7-2         :41031

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :40      :30

98/03/14 98/03/11                            

۱۳۹



DELTA Vتوانمند سازي  فراگيران  در كاربري  سيستم  كنترل  گسترده  

محتواي دوره آموزشی

EVENT    TAG & ALARM SEARCH                                                                          

                                                           DELTA V            FACEPLATE                        

     PROCESS HISTORY                                  TREND                                         

                                            SEQUENCE          USER                                  

                               DELTA V        TREND                                                   

NAVIGATOR                              PID                                                             

                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :DC S -DE LTAV  - O PE RATIO N         :41038

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :24      :25

98/01/20 98/01/20                            

۱۴۰



YOKOGAWAتوانمند سازي  فراگيران  درمهندسی وپياده  سازي  سيستم  كنترل  گسترده  

محتواي دوره آموزشی

ATTRIBUTE UTILITY COMPLEX FUNCTION CONTROL DRAWING BUILDER FCS 

CONFIGURATION PID-MANUAL-LOADER-SWITCH  SELECTOR               SEBOL 

BLOCK SOFTWARE SWITCHES CONFIGURATION SPILIT RANGE                          

                                                                                                      DOMAIN   

               ALARM SEGRAGATION       DATA ITEMS I/O MODULE CONFIGURATION 

PROJECT COMMON DEFINITION TYPICAL LOGIC                                         

REGULATORY CONTROL FUNCTIONS                        MESSAGE                             

                                                                                                                     

                                      

    خ                                  خ     

         :    

                    :DC S -YO KO G AWA  C S 300-FUNDAMENTAL

        ف     

           :DC S -YO KO G AWAC S 3000-E NG INE E R ING         :41042

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :40      :20

98/05/30 98/05/05                                   

۱۴۱



آشنايی  فراگيران  باكنترل  كننده  منطقی  برنامه پذيروتوانايی  انجام  پروژه

محتواي دوره آموزشی

DEBUG               FORCE                                             ONLINE                          

                                                                                                                                  

                                                                                                                        

                                                                                  IEC                             

                                                                                                                   

                                                                                                                         

                                                           DONGLE    REFERENCE DATA           PLC        

ONLINE                                                                                                        

                                                                                                                              

                                                                                                                                  

                                                                        LISENCE                  IEC              

     CPU

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :PLC-مقدماتی         :41044

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :32      :30

98/01/20 98/01/18                            

۱۴۲



توانايی  فراگيران  در برنامه  نويسی  پيشرفته  كنترل  كننده منطقی برنامه  پذير

محتواي دوره آموزشی

SEALING                                                   STATUS BIT                                                   

                                                                                                                                    

                                                                               STRUCTURE , COMLEX          

                                  CPU                                                                       

                                 ACCUMULATOR    PLC    PID CONTROL                           

                                            WORK MEMORY , LOAD MEMORY                                     

                                                                           DIAGNOSTIC BUFFER              

                                                                                                                               

                                                                                                                           

           IEC                               CPU           

    خ                                  خ     

         :    

                    :PLC-       

        ف     

           :PLC-پيشرفته         :41045

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :32      :35

                           

۱۴۳



آشنايی  فراگيران  با سيستمهاي  كنترل  كمپرسورها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                

                                                                                     P & ID                      

                                                                                                                          

                                                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)نيازهاي  موردي  (سيستمهاي  كنترل  كمپرسور :                    :41066

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :24      :40

98/07/15 98/07/13                            

۱۴۴



آشنايی  فراگيران  با سيستمهاي  كنترل  ديگهاي  بخار و كوره  ها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                            SHUT 

OFF                                                                                                            

BMS                                P & ID                                                                       

                                                                                                                      

                       P & ID                                                                                

                                                                                                                     

                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سيستمهاي  كنترل  ديگهاي  بخار و كوره  ها:                    :41069

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :24      :20

98/05/14 98/05/12                         

۱۴۵



آشنايی  فراگيران  با انواع  شيرهاي  كنترلی  و توانايی  كاليبراسيون  و رفع  عی

محتواي دوره آموزشی

DIAPHRAGM                                                                                                            

    ف                                                                                                      

                                                                                                                    

            EXTENDED BONNET                             خ                                            

                                                                                                                  

                                                                                                PACKING          

                                                                                                                    

                                                   RADIATING BONNET                                      

                                                                                                                      

           ROLLING                                                                                   DROOP   

                                             CV                                                                       

                                      GUIDING                                                                

                                                                                                           

                                                                                      CV                          

                                                                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شيرهاي  كنترل  و تجهيزات  جانبی:                    :41079

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :40      :35

98/08/02 98/08/01                            
98/10/18 98/10/14                         

۱۴۶



آشنايی  فراگيران  با استانداردها و نحوه  ميترينگ

محتواي دوره آموزشی

PROVING METER        PROVER                                                                            

                                                            PROVER                     PROVING PROVER 

                                                                                                                          

FLOW ELEMENT                                                                                                  

                                                   

    خ                                  خ     

         :    

                    :                          

        ف     

           :ME TE R ING  &PRO V ING         :41082

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :32      :100

98/04/05 98/04/01                               
98/06/06 98/06/02                               

۱۴۷



توانمند سازي  فراگيران  با نحوه  نگهداري  و تعميرات  تجهيزات  ذخيره  سازي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                      SERVO METER            

                                     EODR                         BACK UP      TREND   

REPORTING                                                                              TGS               

                                                                                      DCS

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

TANK GAUGE SYSTEMميترينگ  مخازن  :                    :41085

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :24      :20

98/02/12 98/02/10                         
98/12/05 98/12/03                         

۱۴۸



آشنايی  فراگيران  با عملكرد مهندسی  و طراحی  توسط سيستم  فيلدباس

محتواي دوره آموزشی

CALCULATION FUNCTIONS CONFIGURING NODES AND I/O MODULES DISPLAY 
HIERARCHY GENERAL LAYOUT OF THE SYSTEM HIS CONFIGURATION I/O 

CONFIGURATION MONITORING AND CONTROLLING OTHER BLOCK PLC 
COMMUNICATIONS REGULATORY CONTROL SECURITY SEQUENCE CONTROL 

USER DEFINED FUNCTIONS CAMS COMMON FUNCTIONS FCS CONFIGURATION 
GRAPHICS HARDWARE OVERVIEW LOGIC CHARTS OPERATION GROUPING 

OPERATOR INTERFACE PROJECT CONFIGURATION SEQUENCE TABLE SWITCH 
INSTRUMENTS AND MOTOR CONTROL SYSTEM CONFIGURATION TREND 

FUNCTIONS AND FUNCTION KEYS AND SCHEDULER USING SYSTEM VIEW AND 
CREATING PROJECT

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

41087:          مهندسیFIELD BUSسيستم  :           

كنترل و ابزار دقيق- برق :           شغلی:         

         :40      :20

98/08/23 98/08/15                                   

۱۴۹



ارتقاء مهارت  عملی  پرسنل  در نصب  سيستمهاي  راديويی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                              

                                                                       DEHYDRATOR                           

                                                                                                                            

                                                                                                                     

       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  نصب  شبكه  هاي  راديويی:                    :43301

شبكه هاي راديويی سيار- مخابرات - برق :           شغلی:         

         :40      :20

98/03/29 98/03/25                         

۱۵۰



آشنايی  با سيستمهاي  صوتی  و تصويري  عمومی  و صنعتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سيستمهاي  صوتی  و تصويري:                    :43405

تلمتري و كاربردهاي آن-مخابرات - برق :           عمومی:         

         :32      :20

98/02/10 98/02/07                         

۱۵۱



 ها و نگهداري  و تعميرات  آنUPSآشنايی  فراگيران  با نحوه  عملكرد و انواع  

محتواي دوره آموزشی

UPS                                                           UPS                                            

UPS                                                      UPS                           UPS   

                                                                                                                     

                                        UPS    IGBT UPS                                               UPS   

                         UPS                 UPS                                          UPS                     

                                   UPS                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

UPSمنابع  تغذيه  :                    :40002

مشترك- برق :           شغلی:         

         :24      :20

98/02/04 98/02/02                         

۱۵۲



آشنايی  فراگيران  با نحوه  تعمير و نگهداري  انواع  باطري  ها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                                   

                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تعمير و نگهداري  انواع  باطري  ها:                    :40004

مشترك- برق :           شغلی:         

         :16      :30

98/12/11 98/12/10                            

۱۵۳



آشنايی  فراگيران  با استانداردهاي  نصب  و راه  اندازي  تجهيزات  الكتريكی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                              UPS                                                                          

                                                                                                                 

                                                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                              

DATA SHEETS                                                                                                    

      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

استانداردهاي  نصب  و راه  اندازي  تجهيزات  الكتريكی:                    :42002

قدرت- برق:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/12 98/04/10                         

۱۵۴



توانايی  فراگيران  در تنظيم  حفاظتهاي  ماشينهاي  الكتريكی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                                        LOAD SHEDDING                               

                                                                                                                       

                REVERSE POWER

    خ                                  خ     

         :    

                    :                     

        ف     

حفاظت  ماشينهاي  الكتريكی:                    :42004

قدرت- برق:           شغلی:         

         :32      :35

98/05/27 98/05/26                            

۱۵۵



)برندهاي  خاص  مورد نياز( UPSآشنايی  فراگيران  با نحوه  عيب  يابی  

محتواي دوره آموزشی

PWM                                                                                                          

     IGBT                                                                                                           

                                                                                           UPS        

                                                             DC     AC                                 

                                                                                                               

                                                                                                                          

                             

    خ                                  خ     

         :    

                    :              UPS

        ف     

           :UPS تخصصی         :42007

قدرت- برق:           شغلی:         

         :24      :35

98/11/30 98/11/29                            

۱۵۶



آشنايی  فراگيران  با اصول  هماهنگی  رله  هاي  حفاظتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                              DIGSIL-ENT-ETAP        CYME                  

                                                                                                                    

               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

طراحی  حفاظت  و هماهنگی  رله  ها:                    :42022

قدرت- برق:           شغلی:         

         :24      :20

98/11/07 98/11/05                         

۱۵۷



آشنايی  فراگيران  با مدارهاي  فرمان  و توانايی  عيب  يابی  و رفع  اشكال  از

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                       

                                                                                                             

                                                                      LOCAL-REMOTE                             

                                                                                                                          

                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                   

    خ                                  خ     

         :    

                    :          

        ف     

مدارهاي  فرمان  الكتريكی:                    :42023

قدرت- برق:           شغلی:         

         :32      :30

98/10/15 98/10/14                            

۱۵۸



آشنايی  فراگيران  با اصول  عملكرد ژنراتورها و تجهيزات  جانبی  و عيب  يابی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                         IPS              

                                                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                         AVR                                                                                          

                                                                                                               

    خ                                  خ     

         :    

                    :          

        ف     

مولدهاي  برق:                    :42024

قدرت- برق:           شغلی:         

         :32      :40

98/11/27 98/11/26                            

۱۵۹



آشنايی  فراگيران  با اصول  كار ترانسفورماتورهاي  توزيع  و قدرت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                                                               TAB CHANGERS                             

                                                                                                               

               

    خ                                  خ     

         :    

                    :          

        ف     

ترانسفورماتورهاي  قدرت:                    :42026

قدرت- برق:           شغلی:         

         :24      :30

98/05/02 98/05/01                            

۱۶۰



توانايی  فراگيران  در تعمير و نگهداري  ترانسفورماتورهاي  توزيع  و قدرت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                                              

                                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                                   

                                                                                                                 

                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                                           

                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تعمير و نگهداري  ترانسفورماتورهاي  توزيع  و قدرت:                    :42028

قدرت- برق:           شغلی:         

         :32      :20

98/08/21 98/08/18                         

۱۶۱



آشنايی  فراگيران  با كليدهاي  فشار قوي  و تعمير و نگهداري  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                               

                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                       MCCB-

ACB-OCB-VCB-SF                                                                                           

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :    

                    :          

        ف     

كليدهاي  فشار قوي  و تعمير و نگهداري  آنها:                    :42033

قدرت- برق:           شغلی:         

         :32      :40

98/08/26 98/08/25                            

۱۶۲



آشنايی  فراگيران  با تجهيزات  پستهاي  برق  فشار قوي

محتواي دوره آموزشی

PLC                               GIS                                                                                

                                                                              LINE TRAP                     

                                                                                                                      

           CT   PT   CVT                         PLC(POWER LINE CARRIER                    

      LINE TRAP                                                                              GIS          

                                                                                                                                

               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پستهاي  فشار قوي  و تجهيزات  مربوطه:                    :42034

قدرت- برق:           شغلی:         

         :32      :20

98/04/19 98/04/08                                   

۱۶۳



آشنايی  فراگيران  با نقشه  خوانی  مدارات  برق

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                      

                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نقشه  خوانی  برق:                    :42044

قدرت- برق:           شغلی:         

         :16      :30

98/11/13 98/11/12                            

۱۶۴



PSCADآشنايی  فراگيران  با نرم  افزار تحليل  شبكه  هاي  الكتريكی  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                              PSCAD 

                                                       PSCAD                                       

                                                                                                 PSCAD                     

                                                                                               PSCAD

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PSCADشبيه  سازي  سيستمهاي  قدرت  با نرم  افزار :                    :42050

قدرت- برق:           شغلی:         

         :24      :20

98/06/25 98/06/23                         

۱۶۵



آشنايی  فراگيران  با نحوه  طراحی  خطوط انتقال  فشار قوي  برق

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

طراحی  خطوط انتقال  فشار قوي  برق:                    :42053

قدرت- برق:           شغلی:         

         :24      :20

98/09/13 98/09/02                                   

۱۶۶



آشنايی فراگيران با مفاهيم نظري جنسيت از ديدگاههاي مختلف

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                            

                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مباحث مقدماتی-مطالعات سازمانی با رويكرد جنسيتی:                    :09061

بهبود مديريت:           عمومی:         

         :16      :20

98/06/13 98/06/12                       

۱۶۷



ارتقاي سطح آگاهی علمی و مهارتی روسا و مديران در خصوص  برنامه ريزي توسعه و نقش زنان در توسعه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نقش زنان در توسعه:                    :09063

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

98/08/13 98/08/12                       
98/10/02 98/10/01                                   

۱۶۸



آشنايی  با نظام  پيشنهادها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نظام  پيشنهادها:                    :9001

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

98/02/03 98/02/02                         
98/05/02 98/05/01                         
98/08/12 98/08/11                         
98/11/02 98/11/01                         

۱۶۹



آشنايی  با نظام  پيشنهادها

محتواي دوره آموزشی

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

هياتهاي  رسيدگی  به  تخلفات  كاركنان  ـ ويژه  مديران:                    :9002

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :30      :20

98/04/04 98/04/01                         

۱۷۰



آشنايی  با مفاهيم  مديريت  ـ سرپرستی  و توانايی  تجزيه  و تحليل  عوامل  انگيز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                               

                                                                                                                           

                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  پيشرفته  سرپرستی:                    :9003

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :30

98/06/04 98/06/03                            
98/08/22 98/08/21                       
98/10/14 98/10/14                               

۱۷۱



آشنايی  با مفاهيم  و شيوه  هاي  مذاكره

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                                            

                                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و فنون  مذاكره:                    :9004

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :40

                              
98/01/28 98/01/27                               
98/03/15 98/03/11                                   
98/05/06 98/05/05                         

۱۷۲



آشنايی  با مفاهيم  انگيزش  جهت  بهره  وري  كاركنان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ايجاد انگيزش:                    :9007

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :30

98/03/08 98/03/04                                   
98/03/06 98/03/06                         

۱۷۳



آشنايی  با فرايند برنامه  ريزي  استراتژيك

محتواي دوره آموزشی

                                                                             ف                                       

                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برنامه  ريزي  استراتژيك:                    :9010

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :24      :40

                           
98/02/07 98/02/07                               
98/07/15 98/07/13                       
98/08/14 98/08/11                               

۱۷۴



آشنايی  با  بهبود مستمر جهت  اصالح  فرايند

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

KAIZENبهبود مستمر :                    :9011

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

98/02/15 98/02/14                         

۱۷۵



آشنايی  با نگرشهاي  سيستمی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تفكر سيستمی:                    :9015

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :30

                              
98/04/02 98/04/02                            
98/04/17 98/04/16                               
98/05/07 98/05/06                         

۱۷۶



آشنايی  كاركنان  با مفاهيم  استراتژي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تفكر استراتژيك:                    :9016

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :8      :30

98/06/10 98/06/10                            

۱۷۷



آشنايی  با تكنيكهاي  برنامه  ريزي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                         PERT-

CPM-DOWN CHART                                                                              ف        

                                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تكنيكهاي  برنامه  ريزي:                    :9017

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :30

98/03/08 98/03/07                            
98/04/19 98/04/15                               

۱۷۸



آشنايی  با مفاهيم  تيم  سازي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تيم  سازي:                    :9018

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :100

98/04/19 98/04/15                               

۱۷۹



آشنايی  با روشها و مدلها تصميم  گيري  و حل  مسئله

محتواي دوره آموزشی

                                                                                           AHP-TRIZ-TOPSIS   

                                                                                                                    

                                                                                                                         

                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  حل  مسئله  و تصميم  گيري:                    :9019

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :24      :20

98/02/09 98/02/07                         
98/04/26 98/04/22                               
98/07/22 98/07/15                                   
98/08/09 98/08/08                            

۱۸۰



توانايی  اداره  جلسات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فن  اداره  جلسات:                    :9022

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :30

98/06/06 98/06/02                                   

۱۸۱



آشنايی  با مفاهيم  استرس

محتواي دوره آموزشی

                                                                                              ف                     

                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  استرس:                    :9028

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :8      :30

98/01/17 98/01/17                            
98/03/08 98/03/08                         
98/05/13 98/05/13                            
98/09/03 98/09/03                            
98/09/09 98/09/09                               
98/09/20 98/09/16                                   

۱۸۲



آشنايی  با فرايند تحقيق  و توسعه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  تحقيق  و توسعه:                    :9030

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :100

98/04/12 98/04/09                               

۱۸۳



شناخت  تعارض  و ارائه  راهكارهاي  حل  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                      

                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  تعارض:                    :9031

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :8      :20

98/06/02 98/06/02                         
98/08/11 98/08/11                            

۱۸۴



آشنايی  با مديريت  تغيير

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                    

             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  تغيير:                    :9032

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

98/08/14 98/08/13                         

۱۸۵



آشنايی  كاركنان  و سرپرستان  و مسئولين  با نظام  مديريت  دانش

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                                                                       

                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  دانش:                    :9033

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :30

98/10/09 98/10/08                            

۱۸۶



آشنايی  با مفاهيم  مديريت  زمان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  زمان:                    :9034

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :30

98/04/09 98/04/09                            
98/07/13 98/07/13                               

۱۸۷



آشنايی  با شيوه  هاي  تغيير نگرش

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نگرش  و تغيير نگرش:                    :9037

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :25

98/05/06 98/05/05                       
98/08/19 98/08/18                         
98/11/06 98/11/05                            

۱۸۸



آشنايی  با اصول  آراستگی  و تاثير آن  بر فرايند انجام  كارها در سيستم

محتواي دوره آموزشی

                                                S                                           S                     ف       

    S                        S                                                                  S         

                                   S                                                        S                           

                  S                                    S                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

5Sاصول  سازماندهی  محيط كار با نگرش  :                    :9038

بهبود مديريت:           عمومی:         

         :16      :40

98/02/16 98/02/15                            
98/08/18 98/08/18                            
98/11/01 98/10/01                       

۱۸۹



آشنايی  فراگيران  با مدلها و روش  اندازه  گيري  بهره  وري  و ارتقاء آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                      DEA                           

                                                                                                                         

                                                                                                                 

                                                                                                                              

                                                                                                                           

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  بهره  وري  پيشرفته:                    :9040

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :24      :20

98/02/16 98/02/14                         
98/04/26 98/04/22                       

۱۹۰



آشنايی  فراگيران  با نحوه  مديريت  اثر بخش  فرايند

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                              

                                                                                            SIPOC                           

             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نگرش  فرايندي:                    :9041

بهبود مديريت:           شغلی:         

         :16      :30

98/04/18 98/04/15                                   
98/07/08 98/07/08                         
98/07/20 98/07/20                       

۱۹۱



آشنايی  با فرايند تيم  سازي  و شيوه  هاي  كار گروهی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                                

                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كار تيمی:                    :9042

بهبود مديريت:           عمومی:         

         :8      :60

98/02/28 98/02/28                               
98/03/18 98/03/18                            
98/05/15 98/05/06                                   
98/06/02 98/06/02                       
98/09/10 98/09/10                            

۱۹۲



آشنايی  با مفاهيم  خالقيت  و نوآوري  و گسترش  و بكارگيري  آن  در سازمان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                             

                                                                                                                    

                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)كارگاه  بازيهاي  خالق  (مديريت  خالقيت   و نوآوري  :                    :9043

بهبود مديريت:           عمومی:         

         :8      :25

98/05/27 98/05/26                       
98/06/06 98/06/02                               
98/10/01 98/10/01                            

۱۹۳



آشنايی  باانواع  سوء مديريت  و اثرات  آن  بر سازمان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آفتهاي  مديريت:                    :9046

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :8      :20

98/02/25 98/02/25                         

۱۹۴



 درجه  و كاربرد آن  در صنعت  نفت360آشنايی  با تكنيك  هاي  ارزيابی  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                 

                     CBT & D                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تكنيك  هاي  ارزيابی:                    :9047

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :35

98/07/02 98/07/01                            

۱۹۵



آشنايی  فراگيران  با اصول  و مبانی  مديريت  بعنوان  يك  علم  و هنر و آشنايی

محتواي دوره آموزشی

                          ف                                                                                     

                                                                                                                

                                                                                                                        

                                                                                                              

                                                                                                                      

                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبانی  و اصول  مديريت  در صنعت  نفت  و گاز:                    :9050

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :24      :100

98/05/09 98/05/05                               

۱۹۶



شناخت  و يادگيري  نقش  هاي  كليدي  مديريتی

محتواي دوره آموزشی

COMMITMENT                        BOUNDED AWARENESS                                        

                                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                    

                                     FRAMING                       NON RATIONAL ESCALATION 

OF                   EMOTIONS                                                                            

                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                    COMMON BIASES                                            

                           ANCHORING                                                                     

                      HEURISTICS                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مهارتهاي  كليدي  مديريتی:                    :9051

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :24      :30

98/11/02 98/11/01                            
98/12/05 98/12/03                         

۱۹۷



ايجادنگرشی جامع به فضاي گفتمان استراتژيك ومعرفی وتحليل تئوري وپاراديم و مديريت

محتواي دوره آموزشی

                                                                         ç                                                 

                                                                                                              

                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                            

                                                                                                                    

                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  استراتژيك  نفت  و گاز:                    :9052

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :24      :100

98/07/03 98/06/30                               
98/09/16 98/09/16                       

۱۹۸



آگاه  نمودن  سرپرستان  از مسئوليتهايشان  در مورد كارگروه  و تواناييهاي  خود

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                       

    خ                                  خ     

         :    

                    :               

        ف     

اصول  سرپرستی:                    :9056

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :40

98/02/03 98/02/02                            

۱۹۹



آشنايی  با روشهاي  تجزيه  و تحليل  منابع  و الگوها و عوامل  تغيير براي  تجسم

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                          

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                

        ف     

آينده  پژوهی:                    :9057

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :8      :20

98/04/09 98/04/09                       

۲۰۰



افزايش  سطح  دانش  و مهارت  پذيرفته  شدگان  مركز ارزيابی  و توسعه  مديران

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                                                                       

                                                                                                                   

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

IDPبرنامه  ريزي  توسعه  فردي  ـ  :                    :9058

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

98/02/15 98/02/14                       

۲۰۱



تقويت پايه روانشناسی مديران

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                          

                                                                                                    

             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شخصيت شناسی براي مديران:                    :9060

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :30

98/12/04 98/12/04                            

۲۰۲



ارتقاء آگاهی هاي مديران نسبت به نابرابري هاي سازمانی و آشنايی با روشهاي تحقق عدالت جنسيتی در صنعت

نفت در راستاي مشاركت عادالنه زنان و مردان در سياستگذاري و تصميم گيري و برنامه ريزي سازمان
محتواي دوره آموزشی

                                              EPC                                                          

                                     ف                                                                            

                                                                                                   ف                    

                                                                                                                   

                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روش هاي تحقق عدالت جنسيتی در صنعت نفت:                    :9072

بهبود مديريت:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

98/05/16 98/05/15                       

۲۰۳



ارتقاء سطح  دانش  و نگرش  كارمندان  نسبت  به  مفاهيم  و اصول  و اهداف  و شيوه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                     

                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبانی  پدافند غير عامل:                    :21801

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           عمومی:         

         :16      :40

98/04/17 98/04/16                            
98/08/08 98/08/08                               
98/10/15 98/10/15                            

۲۰۴



آشنايی  با سيستمهاي  كلی  نظام  و ماموريت  پدافند غير عامل  و نحوه  اجراي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                                                                                                           

                                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبانی  پدافند غير عامل  ويژه  مديران:                    :21802

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

                        

۲۰۵



شناسايی  مفاهيم  اصول  پدافند غير عامل  و نحوه  بكارگيري  آن  جهت كاهش  تلفات

محتواي دوره آموزشی

                                                               EMP                                                 

                                                                                                                       

                                                                                                                           

                                                                                                         ف         

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و مفاهيم  پدافند غير عامل:                    :21803

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           عمومی:         

         :24      :20

98/02/29 98/02/28                         
98/11/09 98/11/05                               

۲۰۶



آشنايی  باالزامات  پدافند غير عامل  و استانداردها و دستور العمل  هاي

محتواي دوره آموزشی

                                        BOW TIE                                                                

                                                                                                  HSE     

                                                                                      HSE                       

                                                                                                                            

                                                                                                                           

               HSE CASE                         HSE                                                 

HSE                                                                                                              

                                                                                                                 

                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

الزامات  پدافند غير عامل  از ديدگاه  صنعت  نفت:                    :21804

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           شغلی:         

         :24      :20

                        
                        
                        

۲۰۷



آشنايی  با نحوه  اولويت  بندي  بحرانهاي  مختلف  به  منظور برنامه  ريزي  در

محتواي دوره آموزشی

                                                                       ف                                              

                    SVA                                           SVA                SVA                       

                                         SVA                                                  SVA                      

                     SVA                                          RAMCAP                                     

                                                                                                                 ف   

          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

SVAروشهاي  ارزيابی  آسيب  پذيري  امنيتی  :                    :21806

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           شغلی:         

         :16      :20

                        

۲۰۸



آشنايی  باالزامات  سيستم  امنيت  اطالعات  و روشهاي  پيشگيري  از حمالت سايبري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                                                    

                                                                                                                  

                          ف                                                                                          

                                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پيشگيري  از حمالت  سايبري  و امنيت  اطالعات:                    :21807

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           عمومی:         

         :16      :20

                        
98/03/12 98/03/11                            
98/05/27 98/05/26                         

۲۰۹



شناخت  مفهوم  بحران  ـ ساختار و شرح  وظايف  ستاد بحران  ـ روشهاي  پيشگيري  و

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                                                                             

                                                                                                                 

                                                                                                                    

                                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  بحران:                    :21808

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           عمومی:         

         :16      :40

                              
                              
                              

                        
98/05/05 98/05/05                               
98/09/13 98/09/12                               
98/10/12 98/10/11                               
98/11/28 98/11/27                            

۲۱۰



آشنايی  با اصول  مديريت  بحران  ويژه  مديران

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                                                                                     

                                                           خ                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  مديريت  بحران  ويژه  مديران:                    :21809

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           بهبود مديريت:         

         :16      :20

                        
98/04/30 98/04/29                         

۲۱۱



آشنايی  با سوانح  ناشی  از مواد انفجاري  ـ آتش  زا و مواد شيميايی  و نحوه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آمادگی  و مقابله  در سوانح  جسمی:                    :21811

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           شغلی:         

         :16      :40

                           

۲۱۲



آشنايی  با نحوه  مديريت  عمليات  امداد و نجات  در واحدهاي  عملياتی  صنعت نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  عمليات  امداد و نجات:                    :21812

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/09/04 98/09/03                         

۲۱۳



آشنايی  با گامهاي  مختلف  مديريت  و واكنش  در شرايط اضطراري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                   

                                                                                                                         

                                                                                                                 

                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  واكنش  در شرايط اضطراري:                    :21813

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           شغلی:         

         :16      :20

                        
                        
                        

98/07/30 98/07/29                       
98/10/29 98/10/28                         
98/11/27 98/11/26                       
98/12/05 98/12/04                            

۲۱۴



مفاهيم  و ضرورتها و ساختار سيستم  فرماندهی  سوانح

محتواي دوره آموزشی

     ف                                                                                                              

                                                                                                                              

                             ICS                        ICS                                                      

ICS                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :INCIDENT COMMAND SYSTEM-سيستم  فرماندهی  حوادث         :21814

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           شغلی:         

         :16      :20

                        
                        

98/05/27 98/05/26                       
98/11/13 98/11/12                         

۲۱۵



آشنايی با اصول، نظريه ها و دكترين دفاع سايبري، راهبردها و اهداف دفاع سايبري و نقش آن در كاهش آسيب

پذيري هاي ناشی از حوادث عمدي و غير عمدي
محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبانی و نظريات امنيت و دفاع سايبري:                    :21815

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           شغلی:         

         :32      :20

                        
98/07/23 98/07/20                         

۲۱۶



آشنايی با اصول و مبانی تهديدات و روش هاي شناسايی تهديدات خصوصا تهديدات نوين

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                           :                                          

                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                                    

                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شناسايی تهديدات در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی:                    :21824

پدافند غير عامل و مديريت بحران:           شغلی:         

         :16      :20

                        
98/08/21 98/08/20                         

۲۱۷



كسب  مهارت  در نگارش  نامه  هاي  اداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                  خ                                                                                                      

                                                                                                                     

                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :    

                    :                WORD

        ف     

آيين  نگارش  و مكاتبات  اداري:                    :10001

علوم دفتري- پشتيبانی و ستاد :           عمومی:         

         :16      :35

97/01/19 97/01/18                            
98/01/18 98/01/18                            
98/02/21 98/02/16                                   
98/09/13 98/07/14                       

۲۱۸



آشنايی  با انواع  سيستمهاي  بايگانی  و اهميت  آن  در سازمان  و شناخت  روشهاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                           ف        

                                                                                                                          

                                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  بايگانی  و روشهاي  نگهداري  اسناد:                    :10004

علوم دفتري- پشتيبانی و ستاد :           شغلی:         

         :24      :20

98/06/05 98/06/03                         

۲۱۹



آشنا ساختن فراگيران با اصول و روش هاي تهيه و تدوين گزارش

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                               

                                                                                                      

                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

گزارش  نويسی:                    :10008

علوم دفتري- پشتيبانی و ستاد :           عمومی:         

         :16      :20

98/04/10 98/04/09                       
98/07/15 98/07/14                            
98/11/14 98/11/13                       

۲۲۰



ارتقا سطح توانمندي هاي فردي اجتماعی و شغلی زنان به منظور دستيابی به فرصت هاي بهتر و توسعه و بهره

وري سازمان
محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

توانمند سازي فردي اجتماعی و شغلی زنان در صنعت نفت:                    :13011

علوم دفتري- پشتيبانی و ستاد :           عمومی:         

         :16      :20

98/09/25 98/09/24                       

۲۲۱



ارتقا سطح اگاهی كاركنان زن نسبت به كارهاي سالمت جسمی و روانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سالمت جسمی و روانی زنان شاغل در محيط كار:                    :13929

علوم دفتري- پشتيبانی و ستاد :           شغلی:         

         :16      :20

98/10/16 98/10/15                       

۲۲۲



API650توانمند سازي  فراگيران  در طراحی  مخازن  ذخيره  بر اساس  استاندارد 

محتواي دوره آموزشی

API -     LATEST REVISION                                                                                  

                                                                                                                                

                                                                                                                    

         ANCHORAGE                                             APP.F                                      

                                                                                                             

                                   CHAIR ANCHOR IPS - G - ME -                                                

                                                                                                          

         VENTILATION                 

    خ                                  خ     

         :    

                    :                             

        ف     

API650مخازن  ذخيره اصول  انتخاب  و طراحی  براساس استاندارد:                    :51005

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :20

98/10/30 98/10/15                                   

۲۲۳



آشنايی  فراگيران  با مبدلهاي  حرارتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                              

                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبدلهاي  حرارتی  ـ اصول  و مبانی:                    :51010

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :35

98/11/06 98/11/05                            

۲۲۴



آشنايی  فراگيران  با نحوه  تعميرات  و نگهداري  مبدلهاي  حرارتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                             

                                                                                         HSE                    

                                                                                                                    

                                                                                                                            

                                                                          HSE                                        

                                                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبدلهاي  حرارتی  ـ تعمير و نگهداري:                    :51011

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :35

98/10/11 98/10/10                            

۲۲۵



آشنايی  فراگيران  بااصول  انتخاب  و كاربرد كويل  و ژاكت  حرارتی  درصنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

       TRACING                                                                                                       

                                                                                                                          

                        

    خ                                  خ     

         :    

                    :                    

        ف     

مبدلهاي  حرارتی  ـ اصوا انتخاب  و كاربرد كويل  و ژاكت:                    :51013

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :35

98/10/08 98/10/07                            

۲۲۶



HTRIآشنايی  فراگيران  با شبيه سازي  كولرهاي  هوايی  بااستفاده از نرم افزار

محتواي دوره آموزشی

                                                               AIRSIDE        GEOMETRY                   

                                                                                                      HTRI       

                                  TUBESIDE                                                    

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                   

        ف     

HTRIكولرهاي  هوايی ـ نحوه  طراحی  با استفاده  از نرم  افزار :                    :51017

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :20

98/04/31 98/04/22                                   
98/05/09 98/05/08                            

۲۲۷



آشنايی  فراگيران  با فرايند احتراق  و انواع  كوره  ها در صنايع  نفت  و گاز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :    

                    :                    

        ف     

احتراق  و كوره  ها:                    :51018

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :26

98/02/22 98/02/21                            

۲۲۸



آشنايی  فراگيران  با انواع  كوره  ها و نحوه  كار با آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                                                             

                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كوره  ها ـ اصول  و مبانی:                    :51019

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :30

98/08/29 98/08/28                            

۲۲۹



توانمند سازي  فراگيران  در طراحی  كوره  ها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                            FIHR                                                   

                                                                                                                    

                                                                                                                        

    خ                                  خ     

         :    

                    :                        

        ف     

كوره  هاـ اصول  انتخاب  و طراحی:                    :51021

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :20

98/08/15 98/08/01                                   

۲۳۰



توانمند سازي  فراگيران  با نحوه  تعميرات  و نگهداري  شيرهاي  صنعتی

محتواي دوره آموزشی

BASCKEAT LOW PRESSURE CLOSER           API                                                    

                                                                                                               

                                                                                    HIGH PRESSURE CLOSER 

SHELL                                                                                                     

                                                                                                                 HSE 

                          HSE                                                                                

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شيرهاي  صنعتی  ـ تعميرات  و نگهداري:                    :51025

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :40

98/08/07 98/08/05                               

۲۳۱



توانمند سازي  فراگيران  با اصول  انتخاب  و طراحی  شيرهاي  صنعتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                   VALVE SIZING                                                              

                                                                                                                      

                   

    خ                                  خ     

         :    

                    :                              

        ف     

شيرهاي  صنعتی  ـ اصول  انتخاب  و طراحی:                    :51026

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/17 98/04/15                         

۲۳۲



آشنايی  فراگيران  با انواع  جداكننده هاي  دو و سه  فازي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

جداكننده  هاي  دو و سه  فازي  ـ اصول  و مبانی:                    :51029

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :20

98/01/21 98/01/20                         

۲۳۳



آشنايی  فراگيران  با اصول  عملكرد ديگهاي  بخار

محتواي دوره آموزشی

FIRE TUBE WATER TUBE                                                                                       

                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                       STANDBY                                                    

                                                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ديگهاي  بخارـاصول  و مبانی:                    :51032

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :40

98/06/24 98/06/23                            

۲۳۴



توانمند سازي  فراگيران  در نحوه انتخاب  و طراحی  ديگهاي  بخار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                

                                                                                                                   

                                                                                                                            

                                        

    خ                                  خ     

         :    

                    :                          

        ف     

ديگهاي  بخارـاصول  انتخاب  و طراحی:                    :51034

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :40

98/07/21 98/07/20                            

۲۳۵



آشنايی  فراگيران  با روشهاي  جدا سازي  تركيبات  گوگردي از گازترش  به روش  جذب

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                       

                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برجهاي  تقطير و تفكيك  ـ برجهاي  شيرين  كننده  گاز:                    :51039

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :20

98/02/17 98/02/16                         
98/04/19 98/04/18                            

۲۳۶



آشنايی  فراگيران  با فرايند تقطير در خال

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برجهاي  تقطير و تفكيك  ـ تقطيردر خال:                    :51040

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :35

                           

۲۳۷



آشنايی  با طراحی  و عملكرد برجهاي  خنك  كننده

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                

                                                                                                                  

                                                                                                              

                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برجهاي  خنك  كننده ـ اصول  انتخاب  طراحی  و بهره  برداري:                    :51042

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :20

98/07/22 98/07/20                         

۲۳۸



شناخت  انواع  تله  هاي  بخار و تعميرات  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                                                                    

                  TUBE TRACING                                                                     STEAM 

MANIFOLD          TRAP MANIFOLD                                                                    

           TRAP MANAGER                                                                               

                                                                                                                   

                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تله  هاي  بخار:                    :51044

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :35

98/05/16 98/05/15                            

۲۳۹



آشنايی  فراگيران  با نحوه  انتخاب  و طراحی  بهره برداري  تعميرونگهداري  تله

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تله  هاي  بخار ـ اختصاصی:                    :51045

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :20

98/07/16 98/07/13                         

۲۴۰



توانمندسازي  فراگيران  در نحوه كار باخشك  ك ن  هاو روشهاي  تعمير ونگهداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                             

                                                                                                                    

                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

خشك  كن  ها:                    :51046

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :35

98/06/21 98/06/20                            

۲۴۱



توانمند سازي  فراگيران  در نحوه  كار و تعمير و نگهداري  و طراحی  اجكتورها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اجكتورها:                    :51047

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :30

98/02/18 98/02/17                            

۲۴۲



آشنايی  فراگيران  با انواع  راكتورها و نحوه  كار با انها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                                        

                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

راكتورهاـ اصول  و مبانی:                    :51048

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :30

98/03/26 98/03/25                            

۲۴۳



آشنايی  فراگيران  بااستانداردهاي  شيرآالت  صنعتی  و نحوه  كاربردآنها

محتواي دوره آموزشی

                      ASME B    /ASME B                                ISO                        

API D/API   /API                          JIS/BSI/DIN/ANSI                    ASIM A           

                                                    GLOB/GATE                             API D/API    

                         EN                 PLD/IPS-IGS                           

BUTTERFLY/PLUG/BALL/CHECK                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

استانداردهاي  شيرآالت  صنعتی  و تجهيزات  وابسته:                    :51050

دستگاه هاي ثابت- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :30

98/12/20 98/12/19                            

۲۴۴



آشنايی  با انواع  و كاربرد تجهيزات  دوار در صنايع  نفت  و گاز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

انواع  و كاربرد تجهيزات  دوار در صنعت  نفت:                    :52001

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :40      :30

98/04/16 98/04/15                            

۲۴۵



آشنايی  فراگيران  با اصول  بهره  برداري  انواع  و كاربرد پمپها در فرايند

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پمپها ـ اصول  بهره  برداري  و كاربرد آنها:                    :52002

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :40

98/02/11 98/02/10                               
98/05/08 98/05/05                            

۲۴۶



API610تبيين  استاندارد 

محتواي دوره آموزشی

                                                     VDR                                  IPS                     

                        API                                                    API                                   

                        AP                                                  API                                     

                  API   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

API610پمپهاي  گريز از مركز ـ اصول  انتخاب  و طراحی  براساس  :                    :52005

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :40      :20

98/09/20 98/09/16                         

۲۴۷



آشنايی  با قطعات  و اجزا و نحوه  راه  اندازي  و از سرويس  خارج  كردن  انواع

محتواي دوره آموزشی

SURFACE CONDENSOR WARM UP                                              CHOCKING             

                                                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                 OVER SPEED                    

                                                                                                      CRITICAL 

SPEED                                                                                                      

                                                                                                                   

                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

توربينهاي بخارـ اصول  بهره  برداري  و كاربرد آنها:                    :52013

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :30

98/07/03 98/07/01                            

۲۴۸



API612 و API611تبيين  استانداردهاي  

محتواي دوره آموزشی

            PIPING                                                                                      VDR 

                                                  API                               API                                 

                    IPS                                                                               API            

                                       API                                                                              

                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

API و API611توربينهاي  بخارـاصول  انتخاب  و طراحی  بر اساس  :                    :52015

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :40      :20

98/11/16 98/11/12                         

۲۴۹



آشنايی  با نحوه  بهره  برداري  انواع  توربينهاي  گازي

محتواي دوره آموزشی

OVER SPEED - VIBRATION-PRESSURE                                                                   

                                                                                                                         

                                                                                                                

                                                                                                                 

           RATCHET                                    خ                                                          

                                                                                                                           

        IGV GAS TURBINE API                                                     SUPPORTING        

                                                                                                                      

                                                            ف                                                        

                                                                                                                  

       HEATING AND VENTILATION        IGV                                                          

                                                        OIL-OVER TEMPERATURE                           

                                                                                                                     

        IGV                                                                                                        

                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

توربينهاي  گازي  ـ اصول  بهره  برداري  و كاربرد آنها:                    :52018

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :40      :35

98/05/24 98/05/22                            
98/08/29 98/08/25                         

۲۵۰



اجزا و قطعات  و انواع  توربينهاي  گازي/آشنايی  با نحوه  تعمير و نگهداري 

محتواي دوره آموزشی

BURNING-HOT SPOT-EROSION-CORROSION-OXIDATION-> CRACKING-WEAR 

CLEARANCE LIMITS MAJOR/MINOR-HOT GAS PATH INSPECTION-INSPECTION        

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                                                    

                                                                    ABNORMAL-FOREIGN OBJECT 

DAMAGE                                                                                                         

                                                                                                                         

        IGV                                                                                                    

                                                                                                               

                                                                                                                             

                        COMBUSTION-RUNNING INSPECTION                                           

                                                                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

توربينهاي  گازي  ـ تعميرات  و نگهداري:                    :52019

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :40      :30

                           

۲۵۱



اشنايی  با اجزا و كاربرد انواع  كمپرسورها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                                    

                                                                                                                        

                                                                                                 IOP                 

                                                                                                                   

                                                                                                                

                                                                                                                           

                                                                                                                  

                                                                                                                   

                                                                                                                   

                        LOG SHEET                                                                        

                                        

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                   API616

        ف     

كمپرسورها ـ اصول  بهره  برداري  و كاربرد آنها:                    :52024

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :35

98/08/28 98/08/26                            

۲۵۲



بهره  برداري و تعميرات  انواع  كمپرسورهاي/آشنايی  با نحوه  طراحی  و انتخاب 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كمپرسورها ـ اختصاصی:                    :52026

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :20

98/10/24 98/10/21                         

۲۵۳



آشنايی  با اجزا و فطعات  و نحوه  عيب  يابی  ورفع  عيب  كمپرسورهاي  گريزازمركز

محتواي دوره آموزشی

BASIC COMPRESSOR SYSTEM EVALUATION INTER STAGE PRESSURES 
INTRODUCTION TO CONDITION MONITORING TYPICAL COMPRESSOR PROBLEMS 

                                                                                                                               

                                                                                                 PULSATION 

                                                                                                                          

                                                                                                                            

                                       PDM                                                    PM                 

                   PIPING SIGNIFICANCE OF INTERCOOLER PRESSURES 

TROUBLESHOOTING LUBRICATION SYSTEM                                                    

                                                                                                                        

                                                                                                               

                                                                                                            

                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كمپرسورهاي  گريز از مركز ـ تعميرات  و نگهداري:                    :52032

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :40      :30

98/09/10 98/09/09                            

۲۵۴



 كمپرسورهاي  گريز از مركز بر اساس  استانداردDATA SHEETتوانايی  تكميل  

محتواي دوره آموزشی

                                                APPLICABLE SPECIFICATION              

COMPRESSOR DATA                                                              DATA SHEET        

                                                     DUTY SITE AND UTILITY DATA              

INSPECTION REQUIREMENT              LUBRICATION              MATERIAL              

OPERATION CONDITION              PREPARATION FOR SHIPMENTS              
VIBRATION AND POSITION DETECTORS

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                      API617

        ف     

API بر اساس  DATASHEETكمپرسورهاي  گريز از مركزـنحوه  تكميل  :                    :52034

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :20

98/06/12 98/06/11                         

۲۵۵



نحوه  بهره  برداري  و تعمير انواع  فنها و بلوورهاي  مورد استفاده  در صنعت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                

                                                                                                                           

                                                                                                                                

                                                                                                                      

BLADE                                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                                                           

                                                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فنها و بلوورها ـ اصول  بهره  برداري  و تعمير و نگهداري:                    :52035

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :35

98/08/22 98/08/21                            

۲۵۶



آشنايی  با انواع  آب  بندها

محتواي دوره آموزشی

FLUSHING - COOLING - LUBRICATION-QUENCHING                                            

                                                                                  API                             

                                                                                                      

                                                                                                       DRY GAS 

SEAL                                                                                                             

                                                                                                                   

               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آب  بندها و نشت  بندها:                    :52039

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :40

98/02/15 98/02/14                            

۲۵۷



آشنايی  با آب  بندهاي  گازي  و تعميرات  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                    

               API                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                

                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

DRY GAS SEALآب  بندهاي  گازي  ـ :                    :52040

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :100

98/03/22 98/03/18                               

۲۵۸



API682 آب  بندهاي  مكانيكی  بر اساس  استاندارد DATASHEETتوانايی  تكميل  

محتواي دوره آموزشی

                                             DATA SHEET                            DATA SHEET           

                       APPLICABLE SPECIFICATION              LUBRICATION              

OPERATION CONDITION              PREPARATION FOR SHIPMENTS                       

                           DUTY SITE AND UTILITY DATA              INSPECTION 

REQUIREMENT              MATERIAL

    خ                                  خ     

         :    

                    :                      

        ف     

API68 بر اساس  DATASHEETآب  بندهاي  مكانيكی  ـ نحوه  تكميل  :                    :52041

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :20

98/03/21 98/03/20                         

۲۵۹



API687شناخت  عيوب  و رفع  آنها در انواع  روتورها بر اساس  استاندارد 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                       API                                                  API    API                    

                                         API   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

API687روتور ـ تعميرات  و نگهداري  بر اساس  استاندارد :                    :52042

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :20

98/11/28 98/11/26                         

۲۶۰



آشنايی  با انواع  گاورنرها و اجزاي  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                         

                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

گاورنرها ـ اصول  اساسی:                    :52043

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :40      :30

98/09/13 98/09/12                            

۲۶۱



آشنايی  با عملكرد گيربكسهاو تعميرات  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                       

                                                                                                                      

                                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                                

                                                                                                                     

                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

گيربكسها ـ اصول  نگهداري  و تعميرات  و عيب  يابی:                    :52044

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :24      :30

98/09/17 98/09/16                            
98/12/05 98/12/03                         

۲۶۲



آشنايی  با هم  محوري  در ماشين  آالت  و انواع  روشهاي  انجام  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

LEVELING                                                                                                       

                                                                                                                      

                                       ف                                                                            

                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                                         SAGGING                               

                                                                                                                  

                                                                                   ف                             

            ف                                                                                                     

                                                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ALIGNMENTهم  محوري  در ماشين  آالت  ـ :                    :52049

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :32      :30

98/11/20 98/11/19                            

۲۶۳



آشنايی  با روشهاي  كاهش  و كنترل  ارتعاشات  و نحوه  انجام  آنها

محتواي دوره آموزشی

MASS DAMPER TURNED MASS MAPERS                                               

MAGNETORHEOLOGICAL   MR TUNED                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  كاهش  و كنترل  ارتعاشات:                    :52051

دستگاه هاي دوار- تجهيزات فرايندي:           شغلی:         

         :16      :100

98/11/02 98/10/28                               

۲۶۴



آشنايی  دانش  پژوهان  با مباحث  آسيب  شناسی  ورزشی  و روشهاي  پيشگيري  از بروز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  پزشكی  ورزشی:                    :19007

تربيت بدنی:           شغلی:         

         :16      :20

98/02/09 98/02/08                       

۲۶۵



آشنايی  دانش  پژوهان  با اصول  و ضرورتهاي  طراحی  ـ راه  اندازي  ـتجهيز و نگه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  و نگهداري  اماكن  و تجهيزات  ورزشی:                    :19009

تربيت بدنی:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/12 98/04/10                       

۲۶۶



آشنايی  دانش  پژوهان  با دانش  بيومكانيك  و شيوه  ها و ابزارهاي  تحليلهاي  بی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بيومكانيك  ورزش:                    :19013

تربيت بدنی:           شغلی:         

         :8      :20

98/03/21 98/03/21                       

۲۶۷



آشنايی  با نحوه  مديريت  سوليداريتی  ورزشی

محتواي دوره آموزشی

                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  سوليداريتی  ورزشی:                    :19020

تربيت بدنی:           شغلی:         

         :24      :20

98/11/16 98/11/14                         

۲۶۸



آشنايی  كارشناسان  و مسئولين  با برنامه  ريزي  پيشگيرانه  تعميرات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                      PM                                        BS                              

                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :PM - تعميرات  پيشگيرانه         :25001

تعميرات پيشگيرانه:           شغلی:         

         :16      :20

98/01/19 98/01/18                         

۲۶۹



آشنايی  فراگيران  با رويكردهاي  نوين  در نگهداري  تعميرات  بهره  ور فراگير

محتواي دوره آموزشی

                                                              TPM         PM                                           

                   TPM                                                     ف                                        

      TPM                TPM   ف    TPM                                                                 TPM 

               TPM                                                           TPM

    خ                                  خ     

         :    

                    :RCM -                                              

        ف     

           :TPM -  نگهداري  و تعميرات  بهره  ور فراگير         :25002

تعميرات پيشگيرانه:           شغلی:         

         :16      :25

98/02/11 98/02/10                            

۲۷۰



آشنايی  فراگيران  با برنامه  اي  نت  به  منظور دستيابی  سريع  به  پسوردهاي

محتواي دوره آموزشی

                                                         RCM                                                               

       RCM                                                          CBM                                        

                                                                                            CMMS                  

                                                                          RCM          RCM                

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                            

        ف     

           :RCM - نگهداري  و تعميرات  مبتنی  بر قابليت  اطمينان         :25006

تعميرات پيشگيرانه:           شغلی:         

         :16      :20

98/05/02 98/05/01                         

۲۷۱



آشنايی  كارشناسان  و مسئولين  عملياتی  با شيوه  هاي  تعميراتی

محتواي دوره آموزشی

RCM(RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE                                                        

                                                                                                                         

                                                                                                             PM            

                       PM                                                                                        

    خ                                  خ     

         :    

                    :PM -                   

        ف     

           :CBM ـ مديريت  نگهداري  و تعميرات  با روش  پايش  وضعيت         :25013

تعميرات پيشگيرانه:           شغلی:         

         :16      :20

98/03/19 98/03/18                         

۲۷۲



اشنايی  با مفاهيم  مديريت  دارايی  هاي  فيزيكی  جهت  مديريت  بهينه  تجهيزات

محتواي دوره آموزشی

                                           RCM-TPM                                                           

         CMMS                                                                                                       

                                                                                                                     

                    

    خ                                  خ     

         :    

                    :PM -                   

        ف     

مديريت  دارايی  هاي  فيزيكی:                    :25014

تعميرات پيشگيرانه:           شغلی:         

         :24      :20

98/01/27 98/01/25                         

۲۷۳



آشنايی  با انواع  اطالعات  و اخبار و روش  هاي  جمع  آوري  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روش  هاي  جمع  آوري  اطالعات:                    :16001

مشترك- حراست :           شغلی:         

         :8      :40

                           

۲۷۴



آشنايی  با روشهاي  حفاظت  گفتار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حفاظت  گفتار:                    :16007

مشترك- حراست :           عمومی:         

         :8      :35

                           

۲۷۵



آشنايی  با روشها و شگردهاي  تخليه  تلفنی  و راههاي  مقابله  با آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تهديدات  و تخليه  تلفنی:                    :16008

مشترك- حراست :           عمومی:         

         :8      :40

98/04/16 98/04/16                            

۲۷۶



آشنايی  با اسناد و مدارك  طبقه  بندي  شده  و نحوه  نگهداري  و حفاظت  از آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حفاظت  اسناد و مدارك:                    :16010

مشترك- حراست :           عمومی:         

         :16      :30

98/05/20 98/05/19                            

۲۷۷



آشنايی  فراگيران  با سازمان  هاي  اطالعاتی  و جاسوسی  دنيا

محتواي دوره آموزشی

                                                                                      ف                      

                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ساختار و عملكرد سرويس  هاي  اطالعاتی:                    :16011

مشترك- حراست :           شغلی:         

         :16      :35

98/08/26 98/08/25                            

۲۷۸



كسب  مهارت  در تنظيم  و نگارش  گزارشهاي  اطالعاتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                 

    خ                                  خ     

         :    

                    :            

        ف     

گزارش  نويسی  اطالعاتی:                    :16018

مشترك- حراست :           شغلی:         

         :16      :30

98/10/18 98/10/17                            

۲۷۹



آشنايی بااهداف بازرسی وتشريح قوانين واختيارات قانونی ماموران دربازرسی هاوروش ها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                       ف        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)نفر خودرو اماكن (ايست  و بازرسی  :                    :16031

مشترك- حراست :           شغلی:         

         :8      :40

98/02/24 98/02/24                            

۲۸۰



آگاهی  و آشنايی  به  مسائل  روز كاركنان  سازمان  حراست

محتواي دوره آموزشی

                                                      ف                                                               

                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

عقيدتی  وسياسی:                    :16033

مشترك- حراست :           شغلی:         

         :8      :20

98/11/30 98/02/14                       

۲۸۱



آشنايی  با قانون  آيين نامه  و دستورالعمل  هاي  مربوط و نحوه عملكرد پولشويان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                                                                                              

                                                                                    ف                                   

                                        KYC                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قانون  مبارزه  با پولشويی  و آيين  نامه  هاي  اجرايی  آن:                    :14142

حقوق:           شغلی:         

         :16      :20

98/05/27 98/05/26                       
98/08/26 98/08/25                       

۲۸۲



آشنايی  با آيين  دادرسی  كاربردي  ـ امور مدنی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                                                                                                                           

                                                                                                                 

                                                                                                                       

               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آيين  دادرسی  كاربردي  ـ امور مدنی:                    :14145

حقوق:           شغلی:         

         :24      :20

98/06/13 98/06/11                       

۲۸۳



آشنايی  با قوانين  و مقررات  حاكم  بر اراضی  و امالك  و روش  مستند سازي  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                                     

                                                                                                             

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حقوق  اراضی  و امالك:                    :14101

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :32      :100

98/02/04 98/02/02                               

۲۸۴



آشنايی  با قوانين  و مقررات  مالياتی

محتواي دوره آموزشی

                            ف                                                                                               

                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حقوق  مالياتی:                    :14103

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :24      :20

98/07/03 98/07/01                       

۲۸۵



آشنايی  با شيوه  دفاع  و آيين  نگارش  حقوقی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فن  دفاع  و آئين  نامه  نگارش  حقوقی:                    :14104

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :20      :100

98/03/29 98/03/25                               
98/05/28 98/05/26                               
98/09/04 98/09/03                       

۲۸۶



آشنايی  با مقررات  ديوان  عدالت  اداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قوانين  و مقررات  ديوان  عدالت  اداري:                    :14105

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :24      :0

98/07/17 98/07/15                       

۲۸۷



PC-EPC-EPآشنايی  با قراردادهاي  پايين  دستی  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                            EPC                                                                                        

                                                                                                                     

                              EPC                                             EPC                              

                                                                CM-BOT-EPC-DB-DBD                               

                                 EPC         BOT                       EPC                                    

                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

EP-PC-EPC ـ 1قراردادهاي  پايين  دستی  :                    :14111

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :48      :20

98/03/23 98/03/18                         
98/08/29 98/08/25                               

۲۸۸



آشنايی  با قراردادهاي  پايين  دستی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فاينانسـاليسنسـمشاوره  و امكان  س(2قراردادهاي  پايين  دستی  :                    :14112

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :48      :20

98/08/30 98/08/25                         

۲۸۹



آشنايی  با مراحل  حل  اختالف  قانون  كار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

ف                          ف                                      ف                                           

                                                  ف                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مراجع  حل  اختالف  قانون  كار و آيين  دادرسی:                    :14114

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :16      :100

98/05/28 98/05/26                               

۲۹۰



آشنايی  با نظام  روابط كار و تامين  اجتماعی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                 

                                                                                                                        

                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با قوانين  كار و تامين  اجتماعی:                    :14130

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :16      :20

                              
98/01/25 98/01/24                            
98/04/26 98/04/22                               
98/05/16 98/05/15                               
98/06/13 98/06/09                               

۲۹۱



آشنايی  با قوانين  حاكم  بر صنعت  نفت  و اساسنامه  هاي  شركتهاي  اصلی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                               

                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قوانين  و اساسنامه  هاي  وزارت  نفت  و شركتهاي  اصلی:                    :14134

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :16      :20

98/03/20 98/03/19                       
98/10/18 98/10/14                               

۲۹۲



آشنايی  با مسئوليت  هاي  مدنی  شركت  هاي  دولتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مسئوليت  حقوقی  شركت  هاي  دولتی  و مديران:                    :14136

امور حقوقی- حقوق :           شغلی:         

         :16      :100

98/10/18 98/10/14                               

۲۹۳



آشنايی  با شروط ضمن  عقد در قراردادها و حقوق  تعهدات

محتواي دوره آموزشی

                         خ                  خ                                                                     

                                                                                                                     

                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بررسی  شروط ضمن  عقد در قراردادها و حقوق  تعهدات:                    :14143

قراردادها و پيمانها- حقوق :           شغلی:         

         :16      :20

98/02/11 98/02/07                                   

۲۹۴



آشنايی  با قواعد عام  حاكم  بر نحوه  ايجاد و انشاء قراردادها

محتواي دوره آموزشی

                                                     ف                                   خ                           

                                                                                                                            

                                                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ابعاد حقوقی  و پيمان:                    :14501

قراردادها و پيمانها- حقوق :           شغلی:         

         :24      :20

98/03/29 98/03/27                         
98/12/20 98/12/19                            

۲۹۵



و روش  تهيه  اسناد)مناقصه  ـ مزايده (آشنايی  با نمره  گذاري  معامالت  دولتی  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                      

                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قوانين  و مقررات  معامالت  دولتی:                    :14503

قراردادها و پيمانها- حقوق :           شغلی:         

         :32      :20

98/02/11 98/02/07                       

۲۹۶



ارتقاء و توانايی  در فن  مذاكره  قراردادها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و فنون  مذاكره  در قراردادهاي  داخلی:                    :14504

قراردادها و پيمانها- حقوق :           شغلی:         

         :8      :40

98/06/02 98/06/02                               
98/12/07 98/12/03                               

۲۹۷



قراردادهاي  باالدستی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                               

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)1(قراردادهاي  باالدستی  نفت :                    :14505

قراردادها و پيمانها- حقوق :           شغلی:         

         :24      :20

98/11/07 98/11/05                         

۲۹۸



آشنايی  با انواع  روشهاي  اجرايی  پيمانهاي  مختلف

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                              EPC                          

                                                     BOOT-BOT                                               

                                                                                                                      

                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با روشهاي  اجرايی  و انواع  پيمانها و مشخصات  آنها:                    :14508

قراردادها و پيمانها- حقوق :           شغلی:         

         :24      :20

98/06/25 98/06/23                         
98/11/07 98/11/05                       

۲۹۹



آشنايی  اجمالی  و كالن  كارشناسان  و مديران  با مباحث  حقوقی  و قراردادها در

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                   

                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حقوق  و قراردادهاي  نفت  و گاز:                    :14511

قراردادها و پيمانها- حقوق :           شغلی:         

         :16      :20

98/10/09 98/10/09                       

۳۰۰



ايجاد توانايی  در تشخيص  و ارزيابی  صالحيت  پيمانكار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                                                    

                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تشخيص  صالحيت  پيمانكار و مشاور:                    :14512

قراردادها و پيمانها- حقوق :           شغلی:         

         :16      :25

98/04/18 98/04/17                       
98/12/26 98/12/26                            

۳۰۱



ارتقاء دانش  فراگيران  در خصوص  مفاهيم  ـ ويژگيهاو انواع  فرهنگ  و رابطه  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ـمفهوم شناسی فرهنگ ومديريت وبرنامه ريزي فرهنگ ي1طرح سلمان :                    :5006

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           بهبود مديريت:         

         :4      :20

98/02/31 98/02/31                         

۳۰۲



و مقام  معظم  رهبري  و) ره (شناخت  ديدگاهها و راهبردهاي  فرهنگی  امام  راحل  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

و مقام  مع)ره (ـراهبردهاي  فرهنگی  امام  راحل  2طرح  سلمان  :                    :5007

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           بهبود مديريت:         

         :4      :20

98/07/30 98/07/30                         

۳۰۳



آشنايی  فراگيران  با كليات  مصوبات  اساسی  فرهنگی  و ويژگيهاي  آن

محتواي دوره آموزشی

      ف                                                                                                           

                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ـتبيين مصوبات فرهنگی نظام باتاكيدبرمهندسی  فرهنگ3طرح سلمان  :                    :5008

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           بهبود مديريت:         

         :4      :20

98/08/14 98/08/14                         

۳۰۴



آشنايی  فراگيران  با كليات  منشور توسعه  فرهنگ  قرآنی

محتواي دوره آموزشی

                                                  ف                                                                   

                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ـتبيين  منشور توسعه  فرهنگ  قرآنی4طرح  سلمان  :                    :5009

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           بهبود مديريت:         

         :2      :20

98/09/30 98/09/30                         

۳۰۵



ارتقاء دانش  و تعميق  نگرش  فراگيران  در خصوص  نقش  و جايگاه  مهدويت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

5010:         ـمهدويت  و فرهنگ  انتظار5طرح  سلمان  :           

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           بهبود مديريت:         

         :4      :20

98/02/31 98/02/31                         

۳۰۶



ارتقاء سطح  دانش  فراگيران  در خصوص  ويژگيها و كاركردهاي  مديران  اسالمی

محتواي دوره آموزشی

                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

5012:         ـ نظام  مديريت  اسالمی7طرح  سلمان  :           

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           بهبود مديريت:         

         :6      :20

98/03/26 98/03/26                         

۳۰۷



ارتقاي  سطح  آگاهی  فرهنگی  و تربيتی  اعضاي  خانواده  به  منظور استقرار اصول

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

خانواده  متعالی  در اسالم:                    :5024

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :20

98/01/17 98/01/17                         

۳۰۸



ارتقاي  سطح  آگاهی  خانواده  در زمينه  فرهنگی  اجتماع  و توسعه  آگاهی  هاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                                                        

                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آسيب  شناسی  خانواده:                    :5025

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :20

98/01/27 98/01/27                         
98/02/24 98/02/24                         
98/03/28 98/03/28                         
98/04/25 98/04/25                         
98/05/29 98/05/29                         
98/06/26 98/06/26                         
98/07/30 98/07/30                         
98/08/21 98/08/21                         
98/09/26 98/09/26                         
98/10/24 98/10/24                         
98/11/29 98/11/29                         

۳۰۹



ارتقاي  سطح  آگاهی  خانواده  در زمينه  فرهنگی  اجتماع  و توسعه  آگاهی  هاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                                                        

                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آسيب  شناسی  خانواده:                    :5025

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :20

98/12/27 98/12/27                         

۳۱۰



تحكيم  ارزش  ها و تقويت  باورهاي  دينی  در كاركنان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                            ف                       

   ف                                                                                                             

                                        ف                                                                      

                                                                                                                

                                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نقش  حجاب  در حفظ حريم  خانواده:                    :5026

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :60

98/04/15 98/04/15                               

۳۱۱



گسترش  و تعميق  ارزش  هاي  اصيل  اسالمی  در تربيت  نسل  سالم  با ايمان  مسئول  و

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تربيت  فرزند:                    :5027

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :30

                              
98/11/06 98/11/06                               
98/12/03 98/12/03                               

۳۱۲



افزايش  آگاهی  اصالح  نگرش  و ارتقاء مهارت  كارمندان  در زمينه  پيشگيري  و

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

 ف                                                                                                      

                                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                                                           ف                            

                                                             ف                                                         

                                                                                                                               

  ف                                                                                           ف                  

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                                                     

                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پيشگيري  و كنترل  عوامل  خطر ساز بيماريهاي  قلبی  و عروقی:                    :5036

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :16      :20

                        
98/01/21 98/01/20                         
98/01/21 98/01/20                         
98/07/02 98/07/01                         
98/07/02 98/07/01                         

۳۱۳



آشنايی با جزئيات مفاهيم و قوانين مرتبط با ارتقائ سالمت اداري و مقابله با فساد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                             

                                                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                                                    

                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قانون ارتقا سالمت اداري و مقابله با فساد:                    :5040

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :30

                              

۳۱۴



ارتقاء طرح آگاهی و شناخت كاركنان و مديران نسبت به مفاد حقوق شهروندي بعنوان يك شهروند ايران

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                                

                                                                                              ف                    

   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

منشور حقوق شهروندي:                    :5045

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :30

                              
98/03/28 98/03/28                               
98/04/31 98/04/31                       
98/07/30 98/07/30                       

98/10/14                       

۳۱۵



افزايش سطح آگاهی، تعهد و مسئوليت كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايی و التزام آنان نسبت به رعايت

حقوق شهروندي مردم در نظام اداري بعنوان مسئوالن اجرايی و كارگزاران دولت
محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                 

                                                                                                               

                                                                                                                      

                                                                   ف                                             

                                                                                                                      

                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حقوق شهروندي در نظام اداري:                    :5046

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :40

                              
98/02/25 98/02/25                               
98/03/29 98/03/29                               
98/11/13 98/11/13                               
98/11/14 98/11/14                               
98/12/20 98/11/20                       

۳۱۶



توانايی  شناخت  تغييرات  محيطی  درون  و برون  سازمانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                              

                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

MPPRكارگاه مديريت  روابط عمومی  پيشرو ـ :                    :15004

روابط عمومی:           شغلی:         

         :8      :100

98/08/01 98/07/28                               

۳۱۷



فراگيري  مراحل  برنامه  ريزي  استراتژيك  در روابط عمومی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                            

                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برنامه  ريزي  استراتژيك  در روابط عمومی:                    :15005

روابط عمومی:           شغلی:         

         :24      :20

98/05/28 98/05/26                         

۳۱۸



آشنايی  با ديدگاههاي  نوين  در حوزه  روابط عمومی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                 

                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

رويكردهاي  نوين  در روابط عمومی:                    :15007

روابط عمومی:           شغلی:         

         :16      :20

98/08/22 98/08/21                            

۳۱۹



آشنايی  با روشهاي  تحقيق  و استفاده  از نتايج  درعلوم  ارتباطات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پژوهش  و مطالعات  اجتماعی  در روابط عمومی:                    :15009

روابط عمومی:           شغلی:         

         :24      :20

98/09/13 98/09/11                         

۳۲۰



توانايی  مديريت  افكار عمومی  سازمان  و راهكارهاي  هدايت  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                          

                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نقش  روابط عمومی  در مديريت  بحران:                    :15011

روابط عمومی:           شغلی:         

         :16      :100

98/11/21 98/11/19                               

۳۲۱



فراگيري  انواع  ارتباط و نقش  وظايف  ارتباط جمعی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                 

                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و مبانی  ارتباط:                    :15012

روابط عمومی:           شغلی:         

         :8      :20

98/03/25 98/03/25                         

۳۲۲



ارتقاء توانايی  برقراري  ارتباط شفاهی  در موقعيت  هاي  سخنوري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سخنوري  و فن  بيان:                    :15020

روابط عمومی:           شغلی:         

         :16      :20

98/11/13 98/11/12                         

۳۲۳



آشنايی  با خبر و خبر نويسی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

خبر نويسی  در روابط عمومی:                    :15022

روابط عمومی:           شغلی:         

         :16      :25

98/05/15 98/05/14                       
98/08/01 98/07/28                               
98/08/29 98/08/28                       

۳۲۴



فراگيري  آداب  و اصول  تشريفات  جهت  برنامه  ريزي  و اجراي  مراسم

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                       

                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و آداب  تشريفات:                    :15029

روابط عمومی:           شغلی:         

         :24      :100

98/05/02 98/04/29                               
98/12/26 98/12/24                         

۳۲۵



توانمندسازي  فراگيران  در شناخت  اصول  و فنون  مذاكرات  تجاري  بين  المللی

محتواي دوره آموزشی

AGREEING AN AGENDA CONVEYING COMMITMENT DESCRIBING CURRENT / 
FUTURE SITUATIONS ENCOURAGING AGREEMENT LINKING OFFERS TO 

CONDITIONS PLANING A MEETING PREPARATION PROPOSAL SENDING A COVER 
LETTER / EMAIL/PROPPOSALS SETTING OBJECTIVES SUGGESTING A SOLUTION A 

NEW OFFER AGREEMENT AMENDING / CONFIRMING THE AGENDA ARRANGING A 
MEETING ASKING FOR INFORMATION ASKING PERTINENT QUESTIONS DEALING 

WITH DEADLOCK ENQUIRING ABOUT OFFERS EXPRESSING (DIS) AGREEMENT 
EXPRESSING (IM) POSSIBILITIES EXPRESSING OPINION MAKING AND OBTAINING 

CONCESSIONS PRESENTING PROPOSAL /COUNTER PROPOSALS PROVIDING 
EXPLANATIONS SETTING DEADLINES STATING GOALS STATING INTERESTS 

SUMMARIZING THE MEETING

    خ                                  خ     

         :    

                    :INTERMEDIATE  4

        ف     

زبان  تخصصی  اصول  و فنون  مذاكرات  تجاري  بين  المللی:                    :20408

مشاغل غير فنی- زبان تخصصی:           شغلی:         

         :40      :20

98/05/24 98/05/01                                   

۳۲۶



آشنايی  فراگيران  با اصطالحات  و فرآيندهاي  فنی  و تخصصی

محتواي دوره آموزشی

DOWNSTREAM DISTRIBUTION DRILLING ENGINEERING AND CONSTRUCTION 
ENVIORNMENTAL PROTECTION EXPLORATION HYDROCARBONS INDUSTRY 

FUTURE PROJECT MANAGEMENT REFINERY PROCESSES SAFETY AND RISK 
MANAGEMENT CAREERS IN OIL AND GAS DISCOVERY OIL AND GAS TODAY 

PRODUCTION TRANSPORTATION AND STORAGE

    خ                                  خ     

         :    

                    :ENG LIS H  FO R  O IL & G AS  1

        ف     

           :E NG LIS H   FO R   O IL  AND  G AS  2         :20201

مشاغل فنی- زبان تخصصی:           شغلی:         

         :40      :100

98/12/14 98/12/10                               

۳۲۷



توانايی  نگارش  و پاسخ  به  نامه  هاي  اداري  به  زبان  انگليسی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                

                            CV                              ف                      

    خ                                  خ     

         :    

                    :INTERMEDIATE  4

        ف     

اصول  مكاتبات  و نامه  نگاري  انگليسی:                    :20001

مهارت هاي عمومی-زبان تخصصی :           شغلی:         

         :40      :20

98/11/16 98/11/12                       

۳۲۸



توانايی  فراگيران  در ارائه  مطلب  در سمينارها و جلسات  بين  المللی  به  زبان

محتواي دوره آموزشی

BODY LANGUAGE CREATING EFFECTIVE VISUALS DEALING WITH NERVOUSNESS 
HANDLING THE QUESTIONS AND ANSWER SESSION PRESENTATION TOOLS TIPS 

ON PRESENTING TO AN ENGLISH-SPEAKING AUDIENCE TYPES OF VISUALS 
WELCOMING YOUR AUDIENCE CONCLUDING A PRESENTATION DESCRIBING 

GRAPHS AND CHARTS INTERPRETING VISUALS INTRODUCING YOURSELF AND 
THE TOPIC PRESENTING VISUALS EFFECTIVELY STRATEGIES FOR A GOOD 

CONCLUSION TIPS FOR DESCRIBING TRENDS USING APPROXIMATE NUMBERS

    خ                                  خ     

         :    

                    :INTERMEDIATE  4

        ف     

PRESENTATION-زبان  تخصصی  اصول  و فنون  ارائه  مطلب  :                    :20007

مهارت هاي عمومی-زبان تخصصی :           شغلی:         

         :32      :20

98/06/06 98/06/03                       

۳۲۹



افزايش  توانايی  گفتگو در زمينه  هاي  گوناگون  از جمله  موضوعات  كاري  واداري

محتواي دوره آموزشی

REACHING AN AGREEMENT THE LANGUAGE OF DISCUSSION INTERRUPTION 
CLARIFICATION EMPHASIZING AGREEING AND DISAGREEING GIVING AN OPINION 

MOVING UP A POINT

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

FREE DISCUSSIONزبان  تخصصی  بحث  آزادـ :                    :20011

مهارت هاي عمومی-زبان تخصصی :           عمومی:         

         :30      :20

98/03/28 98/02/03                               

۳۳۰



توصيف وضع ظاهري ـلباس پوشيدن افرادـوقايع وتجارب گذشته ـگفتگودرموردمسائل گردشگر

محتواي دوره آموزشی

                                      CAN-SHOULD                                                              

                                                    WHAT-LOOK LIKE               WHAT           ف   

    خ                                  خ     

         :    

                    :PR E -INTERMEDIATE  2

        ف     

           :PR E -IN TE RME DIATE  3         :6007

زبان عمومی:           عمومی:         

         :40      :30

98/08/30 98/04/22                                   

۳۳۱



ابراز عقيده  ـ سفارش  غذا ـ توصيف  و مقايسه  كشورها ـ برنامه  هاي  آينده  ـ

محتواي دوره آموزشی

           WOULD                                                                         HOW               

                TOO-SO-NEITHER-EITHER      TELL ASK                                                

                                                                                                                      

                        

    خ                                  خ     

         :    

                    :PR E -INTERMEDIATE  3

        ف     

           :PR E -IN TE RME DIATE  4         :6008

زبان عمومی:           عمومی:         

         :40      :30

98/12/27 98/08/04                                   

۳۳۲



تبادل  اطالعات  شخصی  ـ پرسش  و پاسخ  وقايع  گذشت ه  ـ سيستم  حمل  و نقل  در شهر

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                           USE TO                                                                                    

    

    خ                                  خ     

         :    

                    :PR E -INTERMEDIATE  4

        ف     

           :IN TE RME DIATE  1         :6009

زبان عمومی:           عمومی:         

         :40      :30

98/12/28 98/10/01                                   

۳۳۳



آشنايی  كارشناسان  تعميرات  و مهندسی  مجتمع  ها با مبانی  فرايندهاي  شيمی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                    

           DISTILLATION/EXTRACTION                                        CRACKING 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبانی  مهندسی  شيمی:                    :61001

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           عمومی:         

         :16      :20

98/01/28 98/01/27                         

۳۳۵



آشنايی  با مفاهيم  اوليه  انتقال  حرارت

محتواي دوره آموزشی

CONDUCTION CONVECTION RADIATION                                                               

                                                                                                                           

                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مبانی  انتقال  حرارت:                    :61002

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           عمومی:         

         :16      :20

98/02/23 98/02/22                         

۳۳۶



PFD/P & IDآشنايی  فراگيران  با طراحی  و استفاده  از 

محتواي دوره آموزشی

                        MATERIAL & HEAT BALANCE                                                      

                                                                                                            P & ID         

       PFD

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PFD/P&IDمبانی  دياگرام  فرايندي  :                    :61003

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :25

98/01/18 98/01/17                            
98/07/29 98/07/28                            
98/09/18 98/09/16                         

۳۳۷



PFD/P & ID/UFD/ESDآشنايی  با نحوه  ترسيم  دياگرام  فرايندي  

محتواي دوره آموزشی

HEAT EXCHANGER                    TOWER/DRUM/VESSEL/TANKS/> UFD/ESD            

                    PIPING                                                      PFD/P&ID                            

                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PFD/P & ID/UFD/ESDاصول  ترسيم  دياگرام  فرايندي  :                    :61004

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/08/21 98/08/18                       
98/12/13 98/12/10                         

۳۳۸



آشنايی  با اصول  طراحی  راكتورها در صنايع  شيميايی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                                             

                                                                                                                     

                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  عملكرد و مبانی  طراحی  راكتورها در صنايع  شيميايی:                    :61013

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :40      :20

98/07/24 98/07/20                         

۳۳۹



آشنايی  با اصول  محاسبات  در شيمی  صنعتی  ـ موازنه  مواد و انرژي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                                      

         PVT                                                                                                              

                                                                                                                              

                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  محاسبات  در شيمی  صنعتی  ـ موازنه  مواد و انرژي:                    :61014

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :40      :20

98/08/22 98/08/18                         

۳۴۰



آشنايی  با هيدروليك  لوله  ها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  محاسبه  سرعت  سيال  ـ افت  فشار و سايز لوله:                    :61015

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/04/03 98/04/01                         

۳۴۱



آشنايی  با فرايندها و كاربرد سيكلهاي  تبريد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و كاربرد سيكل  هاي  تبريد:                    :61016

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :20

98/02/15 98/02/14                         

۳۴۲



برنامه  ريزي  جهت  كاهش  ارسال  گاز به  فلر از نگاه  اقتصادي  و زيست  محيطی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                              

               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

FLAREبازيابی  گازهاي  ارسالی  به  :                    :61019

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :20

98/09/03 98/09/02                         

۳۴۳



PINCHآشنايی  با مبانی  و نحوه  كابرد فناوري  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                        ف                                                              

PINCH                                                                                                           

                                     PINCH                        ف                              ف           

                                                                                                                           

                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                                               ف    

                                                                                                                      

                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PINCHانتگراسيون  گرما و توان  :                    :61021

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/11/21 98/11/19                         

۳۴۴



آشنايی  با فرايندهاي  توليد ازت  ـ اكسيژن

محتواي دوره آموزشی

           PFD/P & ID                        COLD BOX            EXPANDER                            

EVAPRATOR                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ASUاكسيژن  /فرايند توليد ازت  :                    :61022

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :8      :30

98/08/19 98/08/18                            

۳۴۵



آشنايی  با عملكرد ستونهاي  تفكيك  و محاسبه  راندمان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بررسی  راندمان  ستونهاي  تفكيك:                    :61025

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :20

98/06/03 98/06/02                         

۳۴۶



بررسی  نحوه  بهبود عملكرد فرايند توليد بخار

محتواي دوره آموزشی

                                       DEAIRATOR                                                               

                     DEAIRATOR         ف                                                                          

                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بهبود عملكرد فرايند توليد بخار:                    :61026

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :40

98/04/30 98/04/29                            

۳۴۷



بهسازي  كندانس  برگشتی  و تاثير آن  در عملكرد بويلرها و ديگهاي  بخار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                  ف                 

                                                                                                                  

                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بهسازي  آب  كندانس  برگشتی  جهت  مصرف  در بويلرها:                    :61027

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :20

98/12/04 98/12/03                         

۳۴۸



مروري  بر اصول  ترموديناميك

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                                               

                                                                                                                     

                                                                                                                 

                                                                                                                        

                                                                                                                     

     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ترموديناميك:                    :61030

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :40      :20

98/05/09 98/05/05                         

۳۴۹



شناخت بيشتر گوگرد و توسعه راهبردهاي كاهش مخاطرات ايمنی، بهداشت و محيط زيست

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

راهبردهاي نوين انبارش، حمل و نقل و مصرف گوگرد:                    :61034

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :8      :20

98/10/14 98/10/14                         

۳۵۰



آشنايی  باانواع  مواد ضد كف  نحوه  بازداري  از تشكيل  كف  و بررسی  و ارزيابی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                     

                                                                                                                          

                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مواد ضدكف ارزيابی  و بررسی  ساختار و عملكردآنهادرصنايع  نفت:                    :61035

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :20

98/11/21 98/11/20                         

۳۵۱



آشنايی بارسوب  زدايی  تجهيزات

محتواي دوره آموزشی

                                           خ                                                                         

                                                                                                                    

                                                                                                                        

                                                                                                خ              

                                                                                                                                

                                                                                                                           

خ                                                                                                        خ             

                                                                                                                   

                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  رسوب  زدايی  تجهيزات  فرايندي:                    :61037

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/07/22 98/07/20                         

۳۵۲



بررسی  رفتار سيال  و سرعت  جريان  سيال  دو فازي  در خطوط لوله

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                                                   

                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سياالت  دو فازي:                    :61039

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :40      :20

98/03/22 98/03/18                         

۳۵۳



آشنايی  تئوري  و عملی  شركت  كنندگان  با سينتيك  واكنش  واحدهاي  توليدي  و

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                 EFECTIVENESS FACTOR                    

                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شبيه  سازي  واكنشهاي  كاتاليستی:                    :61040

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :40

98/07/18 98/07/16                            
98/10/03 98/10/01                         

۳۵۴



آشنايی  باانواع  روشها و فرايندهاي  شستشوي  شيميايی  و فيزيكی  تجهيزات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                                         

                                                                                ف                                              

                                                                                                                    

                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

شستشوي  فيزيكی  و شيميايی  تجهيزات  فرايندي:                    :61041

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :40      :20

98/07/10 98/07/06                         

۳۵۵



آشنايی  با طراحی  مفهومی  و پايه  فرايندهاي  شيميايی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                               

                                                                                                                             

                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

طراحی  مفهومی  و پايه  فرايندهاي  شيميايی:                    :61042

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/04/04 98/04/01                         

۳۵۶



آشنايی  با روشهاي  تصفيه  آبهاي  صنعتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                   

                                                                                         ف                            

                                                                                                                      

                                                                             ف                                

                                                                                                                          

                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

عمليات  تصفيه  آب  صنعتی:                    :61044

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/11/07 98/11/05                         

۳۵۷



آشنايی  با فرايند اسمز معكوس

محتواي دوره آموزشی

                                              RO                                         RO                    

                                                                          RO                                     

                  RO                                                                                ROSA   

CAROL        RO                     RO                                                                         

                                                      RO                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

61046:         و كاربرد آن  در شيرين  سازي  آبROفرايند اسمز معكوس  :           

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/08/13 98/08/11                         
98/09/02 98/09/02                            

۳۵۸



آشنايی  با روشهاي  توليد آب  معدنی  در واحد بررسی  هاي  جانبی  به  روش  تبادل

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                          ف                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فرايند توليد آب  نرم  به  روش  تبادل  يونی:                    :61047

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :20

98/05/27 98/05/26                         

۳۵۹



آشنايی  با انواع  و كاربرد كاتاليستهاي  مصرفی  در صنايع  نفت

محتواي دوره آموزشی

                        LOAD                                                                                             

                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)مقدماتی  (كاتاليستهاي  صنعتی  :                    :61052

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :0

98/02/03 98/02/02                         
98/10/02 98/10/01                            

۳۶۰



بررسی  و انتخاب  انواع  كاتاليستها بر اساس  سينتيك  و نوع  واكنشها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)پيشرفته  (كاتاليستهاي  صنعتی  :                    :61053

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/04/05 98/04/03                         
98/09/06 98/09/05                            

۳۶۱



آشنايی  با روشهاي  انتگراسيون  جرمی  در جهت  بهينه  سازي  عملكرد واحدها

محتواي دوره آموزشی

                                                  ف                                                                    

                                                                                                                        

                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كاربرد انتگراسيون  جرمی  در جهت  بهينه  سازي  و كاهش  ضايعات:                    :61054

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/07/08 98/07/06                         

۳۶۲



آشناساختن فراگيران باكاربردهاي فناوريهاي نوين زيست محيطی درفرايندهاي  صنعت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كاربرد بيوتكنولوژي  در صنعت  نفت:                    :61055

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :20

98/06/25 98/06/24                         

۳۶۳



انجام  عمليات  بهره  برداري  زير نظر اپراتور در سايت  ايستگاه  كنترل  فرايند

محتواي دوره آموزشی

                                      DSC-PLC-SCS-ESD-PMS-F & G               HIERARCHY          

          DCS/PLC/SCS                                                                                          F & 

G                                      PMS                       ESD                                             

                                    SCADA                                                                     

                                                                                                                                

                                                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كنترل  فرايند عمليات  بهره  برداري:                    :61056

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/07/30 98/07/15                                   

۳۶۴



آشنايی  با فرايندهاـعمليات  ـ عيب  يابی  و راهكارهاي  بهبود راندمان  درواحد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و مكانيزم  بازيافت  گوگرد:                    :61058

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/03/27 98/03/20                                   
98/06/04 98/06/02                         

۳۶۵



آشنايی  مقدماتی  با مهندسی  معكوس  و مزاياي  بكارگيري  آن  در فرايندهاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                            ف 

                                                                                                                     

                                                                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مهندسی  معكوس  در فرايندهاي  شيميايی:                    :61060

فرايند- طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :0

98/01/21 98/01/20                         

۳۶۶



ASPEN PIMSآشنايی  با بهينه  سازي  پااليشگاهها بااستفاده  از نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

FLOW SHEETS               ASPEN PIMS                                                                    

                                                              ف                                                       

                                                                                                                  

                                                                                                   PI-DJ        

                  ASPEN PIMS                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ASPEN PIMSبهينه  سازي  خطی  پااليشگاهها به  كمك  نرم  افزار :                    :63010

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/04/25 98/04/22                       

۳۶۷



 و روش  پياده  سازي  آن  در شبيهFLAREآشنايی  با اصول  و مقدمات  طراحی  شبكه  

محتواي دوره آموزشی

FLARE       NET                                          ASPEN FLARE NET                               

                                                                  ASPEN FLARE                      

FLARE         NODES                                               FLARE             ASPEN 

FLARE NET  ASPEN PLUS HYSYS                               DEBOTTLENECKING     

                           ASPEN FLARE NET                                                                     

                   FLARE                                         SCENARIO            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ASPEN FLARE NETبه  كمك  نرم  افزار FLAREطراحی  شبكه  :                    :63014

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/04/11 98/04/09                         

۳۶۸



 وشناخت قابليتهاي موجودوطريقه انجام شبيه سازيHYSYSآشنايی بااصول كلی نرم افزار

محتواي دوره آموزشی

                    PREFERENCE                                                                               

                        FLUID PACKAGE                                                                            

                                                                HYSYS                                           

                                                                           SIMULATION BASIS 

MANAGER                                                       HYSYS                                     

       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

63016:         مقHYSYSشبيه  سازي  فرايندهاي  شيميايی  به  كمك  نرم  افزار :           

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/07/16 98/07/13                         

۳۶۹



 جهت  شبيه  سازي  فرايندهايHYSYSافزايش  توانمندي  كاربران  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                            COLOR SCHEME NAVIGATOR          SUB FLOW SHEET               

  MAIN FLOW SHEET        UTILITY                                                                     

HYSYS                 OIL MANAGER               ASSAY           TEMPLATE                        

                                                               

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                    HYSYS   

        ف     

63017:         میHYSYSشبيه  سازي  فرايندهاي  شيميايی  به  كمك  نرم  افزار :           

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :20

98/09/04 98/09/02                         

۳۷۰



آشنايی  با اصول  شبيه  سازي  ديناميكی  و طريقه انجام  شبيه  سازي  فرايندهاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                CASCADE CONTROL                             

                                                                           LEVEL-PURESSURE TEMP      

                                                                                                                           

                                                 HYSYS                                                                

                                                                                                           

COMP ANTISURGE CONTROL                                                                                 

                                                     HYSYS                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

HYSYS Dشبيه سازي ديناميكی فرايندهاي شيميايی به كمك نرم افزار:                    :63020

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/08/21 98/08/18                         

۳۷۱



 جهت  شبيه  سازي  فرايندHYSYS REFINERYايجاد توانايی  كار با نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

             CATALYTIC REFORMER                                                   ASSAY FIXER   

                                HYDRO TREATER                                                                     

                   HYSYS REFINERY                                                                               

    VACUUM              OIL MANAGER         HYSYS REFINERY                       

BLENDER            

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                    HYSYS   

        ف     

63021:         مقHYSYS REFINERYشبيه سازي فرايندپااليشگاهی به كمك نرم افزار:           

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/11/29 98/11/26                         

۳۷۲



كسب  توانايی  الزم  در شبيه  سازي  فرايندهاي  شيميايی  و پااليشگاهی  به  كمك

محتواي دوره آموزشی

                                       PROII                                     CALCULATOR                        

                                                                                                                     

                                                                                                        RATING 

                                                                                                                    

                      PROII                                                                                           

                                                                                                                    
PROII

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PROIIشبيه  سازي  فرايندهاي  شيميايی  به  كمك  نرم  افزار :                    :63023

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/06/12 98/06/09                         

۳۷۳



آشنايی  با جريانهاي  چند فازي  در خطوط انتقال

محتواي دوره آموزشی

       EQUIPMENT              PIPE PHASE                                                                   

NETWORK            GATHERING NETWORK            HEAVY CRUDE OIL PIPE LINE 

WITH HEATER            TRANSPORTATION PIPE LINE CO        NETWORK          

SINK-SOURCE                                                                   LINE SIZING            

FLOW LINE CAPACITY STYDY                                 PIPE PHASE

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                    HYSYS   

        ف     

PIPE PHAشبيه  سازي  جريانهاي  چند فازي  به  كمك  نرم  افزار :                    :63029

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :0

98/02/10 98/02/07                         

۳۷۴



 وشناخت قابليتهاي موجودوطريقه انجام شبيهPETROSIMآشنايی بااصول كلی نرم افزار

محتواي دوره آموزشی

TRAY BY TRAY            REFINERY FEED                             REFINERY BLENDER     

                                                                                                   PETROSIM     

     EXCEL                                                                                                           

                                          PETROSIM                  METER                 OIL 

ENVIROMENT              SIMULATION BASIS MANAGER                                        

                                                                                             DISTOP             

                    REFINERY ASSAY                                                        

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                    HYSYS   

        ف     

PEشبيه سازي فرايندپااليشگاهی وكاتاليستی پتروشيمی بانرم افزار:                    :63030

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :40      :20

98/05/09 98/05/05                         

۳۷۵



آشنايی  با طراحی  مبدلهاي  حرارتی  پوسته  لوله  و كولرهاي  هوايی  بانرم افزار

محتواي دوره آموزشی

ASPEN TEAMS                                                                     ASPEN PLUS  

HYSYS                                                                                                            

                               DESIGN                                    RATING                                

                       HTRI HTRI                                                           HTRI                

                                                           HTRI                           SIMULATION                 

                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

HTRIطراحی  مبدلهاي  حرارتی  به  كمك  نرم  افزار :                    :63037

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :30

98/07/24 98/07/23                            

۳۷۶



استفاده  بهينه  از استعدادهاي  درون  سيستم  جهت  كاهش  مصرف  سوخت  در بويلرها

محتواي دوره آموزشی

                                   ف                                                                                     

                                           ف                            ف                          ف                

      HINT                                                                              ف                             

                                         ف           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بهينه سازي مصرف انرژي بااستفاده ازتكنولوژي پينچ به كمك نرم ا:                    :63038

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :24      :30

                              
                              

98/02/03 98/02/01                               
98/04/01 98/04/01                               
98/11/29 98/11/27                       
98/12/04 98/12/04                               

۳۷۷



SSATمدل  سازي  سيستم  بخار با استفاده  از نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

          PROSTEAM                                                                                           

                                                                                                                      

                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

SSATنرم  افزار مديريت  بخار :                    :63040

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/03/09 98/03/06                         

۳۷۸



برآورد حدود تبعات  ناشی  از حوادث  مختلف  مانند آتش  سوزي  نشر گازهاي  سمی  و

محتواي دوره آموزشی

                  ALOHA                   PHAST                      VCE-BLEVE                     

POOL -FLASH-JET                 ACUTE EFFECT  CHRONIC EFFECT                        

                      PHAST                            QRA                                           

RELEASE                                               ALOHA

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ALOHAوPHASTدرصنايع با)CONSEQUENCE ANALYSIS(مدل سازي پيامدهاو:                    :63042

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :40

98/10/18 98/10/17                            

۳۷۹



 و آشنايی  با مهارتهاي  اين  نرم  افزارMATLABكار با نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                                                   MATLAB                MATLAB                               

                                   ODE                     SYMBOLIC TOOLBOX                               

INPUT-DISP-FPRINT F                                                                                        

         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

63046:         در مهندسی  ـ مقدماتیMATLABكاربرد نرم  افزار :           

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/10/10 98/10/07                         

۳۸۰



 و جعبه  ابزارهاي  آن  با تاكيد بر كاركردMATLABآموزش  قابليتهاي  پيشرفته  

محتواي دوره آموزشی

                                    NEURAL NETWORK                                        CURVE 

FITTING                                                         CURVE FITTING  MATLAB             

                      NEURAL NETWORK  MATLAB                      ف                          

                                                MATLAB                                          

MATLAB EXCEL                                                      MATLAB                                 

MATLAB                  

    خ                                  خ     

         :    

                    :                  MATLAB                     

        ف     

63047:         در مهندسی  ـ پيشرفتهMATLABكاربرد نرم  افزار :           

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :32      :20

98/12/06 98/12/03                         

۳۸۱



آشنايی  بااصول  و مقدمات  طراحی  كوره  ها و روش  شبيه  سازي  آنها در شبيه  ساز

محتواي دوره آموزشی

WORKSHOP -CABIN FIREBOX ONLY HEATER WORKSHOP -CRUDE OIL HEATER 
                        ASPEN FIHR                                                   ASPEN FIHR            

                                WORKSHOP - MODELING A FIRED HEATER                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ASPEN - FIHRطراحی  و شبيه  سازي  كوره ها توسط شبيه  ساز :                    :63049

نرم افزار ها- فرايند - طراحی  ومهندسی فرايند :           شغلی:         

         :16      :0

98/01/21 98/01/20                         

۳۸۲



آشنايی  با غشاء هاي  پليمري  و نحوه  استفاده  از آنها با فيلتراسيون  غشايی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                     ف            

                                                                                                                          

                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فرايندهاي  فيلتراسيون  غشايی  در جدا سازي  پسابهاي  نفتی:                    :64009

طراحی و مهندسی پليمر:           شغلی:         

         :32      :20

98/11/29 98/11/26                         

۳۸۳



ارتقاي  توانايی  در دريافت  فرآيندسازي  سخت  افزار مدل  سندرسی  و توزيع  آمار

محتواي دوره آموزشی

                                                                                      خ                                     

                                                                                                                       

                                                                                                                                 

                                                 

    خ                                  خ     

         :    

                    :                   ISPS

        ف     

اسناد صادرات  و واردات  نفتی  ـ تخصصی:                    :85306

عمليات بندري و بارگيري:           شغلی:         

         :24      :20

98/02/09 98/02/07                         

۳۸۴



آشنايی  با سيستم  هاي عمليات  بارگيري  و تخليه  مواد نفتی

محتواي دوره آموزشی

DES ESD- SAFETY VALVE SLOP TANK VMS                                                                 

                                                                                BLENDING                         

                                                                                                       PLC TMS 

                                                                                                                             

                                                                                                                    

                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سيستم  هاي  دريافت  ذخيره  سازي  و بارگيري  و صادرات  مواد ن:                    :85313

عمليات بندري و بارگيري:           شغلی:         

         :64      :100

98/11/30 98/11/26                               

۳۸۵



آشنايی  فراگيران  با انواع  برج  هاي  پااليشگاهی  و كاربرد آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                                                         

                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

انواع  برج  هاي  تفكيك  پااليشگاهی  و كاربرد آنها:                    :81001

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :24      :30

                           

۳۸۶



آشنايی  فراگيران  با برنامه  ريزي  عمليات  واحد هاي  پااليش

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                              

                                                                                                                               

                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برنامه  ريزي  عمليات  پااليش:                    :81002

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :16      :30

98/05/01 98/05/01                            

۳۸۷



آشنايی  فراگيران  با نحوه  خوردگی  كه  توسط آب  در واحدهاي  پااليش  و انتقال

محتواي دوره آموزشی

                      ف                                                                                           

                                                                                                                   

                                                                                                                     

                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

خطرات  آب  در سيستم  هاي  پااليش  نفت:                    :81003

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :24      :30

98/06/10 98/06/09                            

۳۸۸



آشنايی  فراگيران  با انواع  كاتاليست  ها و كاربرد آن  در صنايع  پااليش  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                 ف                                                                               

                                                                                                                   

                                                                                                                 

      LOADING                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

كاتاليست  هاي  پااليشگاهی:                    :81005

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :24      :40

98/08/09 98/08/08                            

۳۸۹



آشنايی  فراگيران  با سازمان  مديران  و نحوه  عملكرد هريك  از واحدهاي  مربوطه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ستادي  شركت  ملی  پااليش  و پخش  ـ/معرفی  واحدهاي  عملياتی  :                    :81009

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :8      :100

98/08/29 98/08/25                               
98/09/06 98/09/02                               
98/11/06 98/11/06                               

۳۹۰



آشنايی  با نوع  مصرف  كننده  و چگونگی  ارتباط آنها با ساير سازمانها جهت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                     ف         

                                     ف                                                                             

                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سيستم  مكانيزه  فروش  مصرف  كنندگان  فرآورده  هاي  نفتی:                    :81014

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :8      :20

                              
98/05/02 98/04/29                               
98/05/09 98/05/05                               
98/05/16 98/05/12                               
98/08/22 98/08/18                               
98/08/22 98/08/18                               
98/09/13 98/09/13                               

۳۹۱



آشنايی  و ايجاد وحدت  رويه  در عمليات  فروش  فرآورده  هاي  نفتی  و مجاري  عرضه

محتواي دوره آموزشی

              ف                                                                                        

                                                                                                           

                                 ف                   ف                                               

                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مجموعه  مقررات  مجاري  عرضه  و فروش  فرآورده  هاي  نفتی:                    :81015

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :16      :40

                              
                              

98/09/12 98/09/11                               
98/11/09 98/11/08                               

۳۹۲



MSC: Monthly)آشنايی كامل با دستورالعمل نصب و بهره برداري از سيستم كنترل و نظارت ماهيانه 

C ontrol & S upervis ion)
محتواي دوره آموزشی

                             MSC                                                               Access             

                                                                                                                

                                                                                                         

                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

(MCS)سيستم كنترل و نظارت  ماهيانه :                    :81016

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :16      :20

                              
98/02/23 98/02/22                               
98/05/15 98/05/14                               
98/07/10 98/07/09                               
98/10/04 98/10/03                               

۳۹۳



CNGارتقا سطح دانش فراگيران در خصوص مبانی ايمنی و شرايط اضطراري  جايگاه هاي 

محتواي دوره آموزشی

                                                                             CNG                                    

                                                                                                                        

                CNG                                                                     CNG            

                                                                                                                   

                                                                                                       

                                                                                                             

                                           CNG                                           CNG         

                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

CNG در جايگاه هاي HSEمبانی :                    :81031

عمليات پااليش و پخش:           شغلی:         

         :16      :100

98/02/04 98/02/02                               

۳۹۴



آشنايی  با منابع  جامع  دريايی  در مورد نفت  كشها و پايانه  هاي  نفتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                

                                                                                                                          

                                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ISراهنماي  ايمنی  بين  المللی  براي  نفت  كشها و پايانه  ها :                    :85014

عمليات دريايی و دريانوردي:           شغلی:         

         :32      :0

98/05/09 98/05/05                               

۳۹۵



آشنايی  با مفاهيم  پيشرفته  نصب  و تنظيم  و مديريت  و اشكال  يابی  نرم  افزار

محتواي دوره آموزشی

BACK UP AND RESTORE CONFIGURATION ENCRYPTION CONFIGURATION SERVER 
& DATA BASE SECURITY CONFIGURE FULL TEXT INDEXING FRAME WORK DMF 

INSTALLING SQL SERVER MANAGE DATA PARTITIONS MANAGING REPLICATION 
MONITORING AND PERFORMANCE TUNNING CINFIGURATION LOG & DATA FILES & 

RECOVERY IMPLEMENTING DATA BASE MAIL IMPLEMENTING DATA BASE 
MIRRORING IMPLEMENTING LOG SHIPPING IMPLEMENTING THE DECLARATIVE 

MANAGEMENT > IMPLEMENTS DATA COMPRESSION WORKING WITH JOBS 
ALERTS OPERATORS

    خ                                  خ     

         :    

                    :S Q L  S ER VER  IMPLEMENTATIO N  & DES IG N

        ف     

           :S Q L  S E R VE R  ADMIN IS TRATIO N         :32003

بانك هاي اطالعاتی- كامپيوتر :           شغلی:         

         :56      :100

98/06/27 98/06/23                               

۳۹۶



آشنايی  با نحوه  عملكرد ـ عيب  يابی  و تعمير انواع  چاپگرها و اسكنرها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تعميرات  انواع  چاپگرها و اسكنرها:                    :33005

(تعميرات و نصب )سخت افزار - كامپيوتر :           شغلی:         

         :32      :20

98/04/25 98/04/22                         

۳۹۷



اشنايی  با الزامات  و چهارچوبهاي  برنامه  ريزي  در فناوري  اطالعات  و ايجاد

محتواي دوره آموزشی

                                                                             ITSP                                   

                                                                                                                          

                                                                                     ITSP                           

                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برنامه  ريزي  راهبردهاي  فناوري  اطالعات  و ارتباطات:                    :30001

فناوري اطالعات- كامپيوتر :           شغلی:         

         :16      :100

98/03/22 98/03/18                               

۳۹۸



آشنايی  مديران  و كارشناسان  با مفاهيم  پيشرفته  داده كاوي وانواع عملياتهاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                       

        CLUSTERING                               OLAP-DATA WARE HOUSING BUSINESS 

INTELLIGENCE                                                                            FA PCA                 

                                                                                     CLASSIFICATION         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

داده  كاوي:                    :30009

فناوري اطالعات- كامپيوتر :           شغلی:         

         :64      :100

98/03/29 98/03/25                               

۳۹۹



آشنايی  عمومی  با مفاهيم  امنيت  رايانه

محتواي دوره آموزشی

CRYPTOGRAPHY/ OPERATIONAL ORGANIZATIONAL SECURITY COMMUNICATION 
INFRASTRUCTURE SECURITY INTRODUCTION TO GENERAL SECURITY CONCEPTS

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :S ecurity         :35001

امنيت-كامپيوتر :           شغلی:         

         :40      :30

98/12/25 98/12/24                            

۴۰۰



ابزارها، فرايندها و)socدر اين دوره فراگيران با ساختار يك . و آشنايی با ساختار آنsocپياده سازي 

.آشنا شده و نحوه راه اندازي آن بررسی می شود (مهارتهاي ساختار سازمانی
محتواي دوره آموزشی

                      SOC                                 SOC                                           SOC 

                          SOC              Correlation                                      SOC    

                 SOC

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

Security Operation systemمركز امنيت شبكه :                    :35024

امنيت-كامپيوتر :           شغلی:         

         :40      :20

98/07/17 98/07/13                         

۴۰۱



آشنايی  با مفاهيم  اوليه  شبكه

محتواي دوره آموزشی

BASIC COMPUTER/NETWORKING TROUBLESHOOTING > COMPONENTS IDENTIFY 
HARDWARE/ERIPHERAL/NETWORKING/SECURITY > NETWORK CONCEPTS 

NETWORK INSTALATION AND CONFIGURATION NETWORK MEDIA AND 
TOPOLOGIES FUNDAMENTALS OF COMPUTER/NETWORK/SECURITY 

TECHNOLOGY METHODOLOGY NETWORK MANAGEMENT PROPER SAFETY 
PROCEDURES

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :Network پالس         :37001

شبكه-كامپيوتر :           شغلی:         

         :80      :20

98/12/14 98/10/14                       

۴۰۲



توانمندي  فراگيران  در طراحی  زيرساختهاي  شبكه  هاي  مبتنی  بر ويندوز سرور

محتواي دوره آموزشی

DESIGN A BRANCH OFFICE DEPLOYMENT DESIGNING A NETWORK ACCESS 
STRATEGY DESIGNING SOLUTIONS FOR DATA SHARING DATA SECURITY GROUP 

POLICY STRATEGY PLANNING MIGRATIONS TRUSTS AND INTER OPERABILITY 
PLANNING NAME RESOLUTION AND INTERNET PROTOCOL  > ADDRESSING 

DESIGNING ACTIVE DIRECTORY ADMINISTRATION AND> DESIGNING ACTIVE 
DIRECTORY DOMAIN SERVICES DESIGNING SOFTWARE UPDATE 

INFRASTRUCTURE PLANNING AND DESIGNING A PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE 
PLANNING TERMINAL SERVICES & APPLICATION DEPLOYMENT

    خ                                  خ     

         :    

                    :MC ITP 4-WINDOWS  S ER VER 2008APPLIC ATIO N  INFRAS TRUC TURE  C O NF IG UR

        ف     

           :MC ITP 5-WINDOWS  S E R VE R  2008 R 2 E NTE R PR IC E  C O NF IG UR ING         :37006

شبكه-كامپيوتر :           شغلی:         

         :32      :100

98/10/11 98/10/07                               

۴۰۳



فراگيران  به  صورت  تخصصی  با مباحث  امنيتی  آشنا می  شوند

محتواي دوره آموزشی

THREAT CONTROL AND CONTAINMENT - SECURE CONNECTIVITY COURSE 
INTRODUCTION NETWORKING SECURITY FUNDAMENTALS PROTECTING THE 

NETWORK INFRASTRUCTURE

    خ                                  خ     

         :    

                    :C C ENT  640-822

        ف     

           :C C NA  S E C UR ITY         :37012

شبكه-كامپيوتر :           شغلی:         

         :40      :20

98/10/25 98/10/21                         

۴۰۴



VOICEتوانمندي  فراگيران  در راه  اندازي  و نگهداري  شبكه  هاي  مبتنی  بر 

محتواي دوره آموزشی

QOS                                                                                                VOICE     

PACKET                                                                                                             

              PSTN        CME                                                                                

                                       GATEWAY   TRUNK                                           UCME 

                                                                                                                              

 GATEWAY                                                                              VOICE               ف  

       CODEC                             PBX                           UC       CISCO UNITY 

EXPRESS                                   TRUNK                                               VOIP         

                                      

    خ                                  خ     

         :    

                    :C C ENT  640-822

        ف     

           :C C NA  VO IC E  640-640         :37014

شبكه-كامپيوتر :           شغلی:         

         :48      :20

98/07/25 98/07/20                         

۴۰۵



WAN و LANتوانمندي  فراگيران  در طراحی  و پياده  سازي  و عيب  يابی  شبكه  هاي  

محتواي دوره آموزشی

BASED SOLUTION CONNECTING AN ENTERPRISE NETWORK TO ISP NETWORKS 
COURSE OVERVIEW IMPLEMENT PATH CONTROL IMPLEMENTING A SCALABLE 

MULTIAREA NETWORK OSPF  > IMPLEMENT AN IPV  BASED REDISTRIBUTION 
SOLUTION IMPLEMENTING AN EIGRP BASED SOLUTION PLANNING ROUTING 

SERVICES

    خ                                  خ     

         :    

                    :C C NA

        ف     

           :C C NP  RO UTE  642-902         :37019

شبكه-كامپيوتر :           شغلی:         

         :48      :20

98/09/20 98/06/23                       
98/09/07 98/09/02                         

۴۰۶



آشنايی  فراگيران  با نحوه  كار و طراحی  و پياده  سازي  وب  سرويس

محتواي دوره آموزشی

SCALABILITY AND AVAILABILITY                   XML                           REMOTING           

                  SECURITY                                                                              

       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برنامه  نويسی  وب  سرويس  ها:                    :36024

طراحی و برنامه نويسی-كامپيوتر :           شغلی:         

         :40      :15

98/05/14 98/05/05                       

۴۰۷



كار با سيستم  عامل  ويندوز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                            

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                               

        ف     

MS WINDOWSاستفاده  از كامپيوتر و مديريت  فايلها :                    :7002

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :20

98/04/15 98/02/15                       

۴۰۸



WORDبكارگيري  قابليتها و ابزارهاي  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

             FORMATTING                                                                                        

                                              

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                      MS WINDOWS

        ف     

WORDواژه  پردازها ـ :                    :7003

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :20

98/05/12 98/04/10                       

۴۰۹



EXCELبكارگيري  قابليتها و ابزارهاي  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                                                            FORMATTING                                            

                                

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                      MS WINDOWS

        ف     

EXCELصفحات  گسترده  ـ :                    :7004

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :20

98/08/01 98/06/02                       

۴۱۰



POWER POINTبكارگيري  قابليتها و ابزارهاي  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                      MS WINDOWS

        ف     

POWER POINTارائه  مطالب  ـ :                    :7006

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :0

98/10/04 98/08/04                       

۴۱۱



EXCELبكارگيري  قابليتها و ابزارهاي  پيشرفته  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                   V-LOOKUP                                                                                         

                                    DATA VALIDATION                                                             

    خ                                  خ     

         :    

                    :                 EXCEL

        ف     

           :EXCEL پيشرفته         :7103

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :40

98/03/01 98/02/02                               
98/04/30 98/04/29                               
98/08/13 98/08/11                       
98/08/20 98/08/19                               
98/12/06 98/12/04                               

۴۱۲



آشنايی  با تهديدات  و روشهاي  مقابله  با آن ها در حوزه  فناوري  اطالعات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

امنيت  در فضاي  تبادل  اطالعات:                    :7106

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :8      :20

98/01/24 98/01/24                         

۴۱۳



آشنايی  با مباحث  جاري  و خاص  در حسابداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                     خ                                       

                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بررسی  موارد خاص  و مباحث  جاري  در حسابداري:                    :11001

مالی:           شغلی:         

         :24      :30

98/03/29 98/03/28                            

۴۱۴



ارزيابی  اقتصادي  و مالی  پروژه  هاي  نفت  و گاز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                  

                                                                                                                     

                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارزيابی  و محاسبات  مالی  و اقتصادي  پروژه  هاي  صنعتی:                    :11003

مالی:           شغلی:         

         :32      :20

98/04/04 98/04/01                       
98/07/24 98/07/20                               

۴۱۵



آشنايی  با گزارش  عملكرد سازمان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                     COST 

VOLUME PROFIT                                                                                               

             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تجزيه  و تحليل  صورتهاي  مالی  صنعت  نفت:                    :11004

مالی:           شغلی:         

         :24      :100

98/02/11 98/02/07                               

۴۱۶



آشنايی  با انواع  اسناد حسابداري  و نحوه  طبقه  بندي  و كارسازي  آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                               

                                                                                                                             

      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حسابداري  اسنادـ هزينه ها و اعالميه  ها:                    :11005

مالی:           شغلی:         

         :24      :20

98/01/28 98/01/26                         
98/03/22 98/03/18                               
98/04/19 98/04/15                               

۴۱۷



آشنايی  با سيستم  حسابداري  حقوق  و دستمزد و محسابات  مربوطه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حسابداري  حقوق  و دستمزد در صنعت  نفت:                    :11010

مالی:           شغلی:         

         :24      :100

98/05/16 98/05/12                               

۴۱۸



آشنايی  با حسابرسی  مستقل  و گزارشهاي  حسابرسی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

1حسابرسی  :                    :11013

مالی:           شغلی:         

         :24      :30

98/06/11 98/06/10                            

۴۱۹



مديريت  منابع  و مصراف  مالی

محتواي دوره آموزشی

                                     ف                                                                             

                                                                                                                           

    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حسابداري  مديريت  مالی:                    :11016

مالی:           شغلی:         

         :24      :20

98/02/22 98/01/18                       

۴۲۰



آشنايی  با قوانين  و مقررات  مالی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                 

                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قوانين  و مقررات  مالی:                    :11017

مالی:           شغلی:         

         :24      :100

98/05/09 98/05/05                               
98/05/16 98/05/12                               
98/06/04 98/06/02                       
98/09/20 98/09/16                               

۴۲۱



آشنايی  با قوانين  و مقررات  مربوط به  ماليات  عملكرد مالياتهاي  تكليف

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                                                                           

                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قوانين  مالياتی:                    :11019

مالی:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/05 98/04/03                       
98/06/13 98/06/09                               
98/07/17 98/07/13                               
98/09/26 98/09/24                       
98/10/29 98/10/29                            

۴۲۲



آشنايی  با استانداردهاي  حسابداري  و حسابرسی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                      

            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

استانداردهاي  حسابداري  و حسابرسی:                    :11020

مالی:           شغلی:         

         :24      :30

98/04/18 98/04/17                            
98/08/22 98/08/18                               

۴۲۳



آشنايی  كارشناسان  با بودجه  و نحوه  كنترل  هزينه  هاي  جاري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                         

                                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بودجه  و كنترل  هزينه  هاي  جاري:                    :11022

مالی:           شغلی:         

         :24      :30

98/09/13 98/09/02                                   
98/12/14 98/12/10                               

۴۲۴



آشنايی  با نحوه  طبقه  بندي  صورت  گردش  وجوه  نقد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                  

                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

صورت  جريان  وجوه  نقد:                    :11030

مالی:           شغلی:         

         :16      :25

98/05/13 98/05/12                       
98/05/26 98/05/26                                   
98/10/18 98/10/14                               

۴۲۵



آشنايی  با روشهاي  تامين  مالی  پروژه  ها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                                          

                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  تامين  مالی  سرمايه  گذاري  در صنهت  نفت:                    :11031

مالی:           شغلی:         

         :16      :20

98/10/23 98/10/22                       
98/11/30 98/11/26                                   

۴۲۶



 در امور مالیEXCELآشنايی  با نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

11032:         در سيستم  حسابداريEXCELكاربرد نرم  افزار :           

مالی:           شغلی:         

         :24      :20

98/05/07 98/05/05                         
98/11/16 98/11/12                               

۴۲۷



آشنايی  با نحوه  تهيه  و تنظيم  صورتهاي  مالی  صنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                 ف                                                                                     

                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تهيه  و تنظيم  صورتهاي  مالی:                    :11034

مالی:           شغلی:         

         :24      :20

98/02/04 98/02/02                       
98/05/06 98/05/05                            
98/10/18 98/10/14                               

۴۲۸



آشنايی  با استانداردهاي  حسابداري  بين  المللی  و حسابداري  ايران

محتواي دوره آموزشی

                                                                     IFRS                                                       

          FASB                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

وستانداردهاي حسابداري اIFRSاستانداردهاي بين المللی حسابداري :                    :11038

مالی:           شغلی:         

         :24      :20

98/07/15 98/07/13                       
98/12/21 98/12/19                               

۴۲۹



آشنايی  با روشهاي  مالی  و حسابداري  قراردادهاي  نفتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                     

SUCCESSFULL                                                                                                     

                                                                                      ف                              

                         JOINT VENTURE                                                                       

                                                               TAXATION                           JOINT 

MANAGEMENT COMMITTEE                                                                          

                                                                                                                           

         FULL COST ACCOUNTING                                                                      

RESERVE RATIO> EFFORT ACCOUNTING                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                  

                                                                                                                           

                                                                                                                      

                                               RESERVE VALUE RATIOS                                  

RESERVE COST RATIO                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  مالی  و حسابداري  قراردادهاي  نفتی:                    :11041

مالی:           شغلی:         

         :16      :100

98/05/20 98/05/19                               
98/11/16 98/11/12                               

۴۳۰



آشنايی  فراگيران  با ماليات  و جايگاه  آن  در اسالم  و در اقتصاد جمهوري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ماليات  بر ارزش  افزوده:                    :11043

مالی:           شغلی:         

         :8      :20

98/03/25 98/03/25                       
98/09/20 98/09/19                            

۴۳۱



آشنايی  فراگيران  با احتساب  بهاي  تمام  شده  نگهداري  توزيع  و فروش  هر واحد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

                                                                                                                      

                                                                                                              

                                                             

    خ                                  خ     

         :    

                    :                

        ف     

بودجه  ريزي  عملياتی:                    :11044

مالی:           شغلی:         

         :40      :20

98/09/06 98/09/02                         
98/09/20 98/09/16                       

۴۳۲



آشنايی  با نحوه  گزارش  نويسی  در پروژه  ها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                               EPC-EPCF 

                                                                                                                

                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  گزارش  نويسی  ويژه  مديريت  پروژه:                    :22004

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :8      :30

98/11/28 98/11/28                            

۴۳۳



آشنايی  باارزيابی  فنی  ـ مالی  ـ اقتصادي  و توجيه  پذيري  پروژه  ها

محتواي دوره آموزشی

CASE STYDY                                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                                    

                                                                                                                   

                                                                                                                        

                                                                                                                               

IRR                                                NPV                                                     

                                                                                                                            

             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

امكان  سنجی  طرحها و پروژه  هاي  صنعت  نفت:                    :22005

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :100

98/04/12 98/04/09                               
98/11/21 98/11/19                               

۴۳۴



آشنايی  كارشناسان  با فرآيند برنامه  ريزي  و كنترل  پروژه

محتواي دوره آموزشی

CASE STUDY                                                                                            

CRITICALCHAIN                          PERT                                                              

                      ف                                                                                                      

                                                                                                                   

                     

    خ                                  خ     

         :    

                    :           PRIMAVERA        

        ف     

برنامه  ريزي  و كنترل  پروژه:                    :22006

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/24 98/04/22                         

۴۳۵



آشنايی  با مهندسی  ارزش  و اهميت  آن  در مديريت  پروژه  هاي  نفت  و گاز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                              

                                                                                                          

                                                                                           VECP                    

                                                                                                     VE JOB 

PLAN                                                                                                        

                                                                      FAST                                     

                                                                                                                 

                                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مهندسی  ارزش:                    :22010

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :20

98/07/15 98/07/13                         

۴۳۶



آشنايی  با سيستمهاي  جمع  آوري  ـ تبادل  و مديريت  اطالعات  در پروژه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                                                                            

    CASE STUDY                                                          PMIS                             

                                                                                                                   

                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PMISسيستمهاي  اطالعات  مديريت  پروژه  :                    :22012

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :16      :20

98/08/26 98/08/25                         

۴۳۷



آشنايی  با مبانی  حقوقی  و انواع  قراردادهاي  نفت  و گاز

محتواي دوره آموزشی

                                                                         FIDIC                                          

                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                                              

                                                                                                                 

                      RFP                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  قراردادها در پروژه  هاي  نفت  و گاز:                    :22016

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :20

98/10/18 98/10/16                         

۴۳۸



آشنايی  با فرايندهاي  مديريت  ادعا در پروژه

محتواي دوره آموزشی

                                                                           ف                                         

                                                                                                                              

                                      EPC   TENDER PACKAGE                                

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                           

        ف     

CLAIM MANAGEMENTمديريت  ادعا:                    :22017

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :30

98/08/29 98/08/18                                   
98/10/04 98/10/01                               

۴۳۹



آشنايی  با مباحث  مشاوره  اي  و نظارت  بر پروژه  ها

محتواي دوره آموزشی

MC                                                                                                                       

                                                                           CONTRACT MANAGEMENT       

       MC        MC

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

MCمديريت  پيمانكاران  طرح  :                    :22018

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :16      :20

98/09/17 98/09/16                         
98/11/09 98/11/01                                   
98/11/27 98/11/26                            

۴۴۰



آشنايی  با روشهاي  مستند سازي  و تحليل  نتايج  حاصل  از اجراي  پروژه  هاي نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                         

                                                                                                                      

                                                                                                                         

  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  دانش  و مستند سازي  درس  آموخته  هاي  پروژه  هاي  نف:                    :22019

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :16      :100

98/05/23 98/05/22                               

۴۴۱



آشنايی  با تكنيكهاي  عملی  مديريت  ريسك  در پروژه  هاي  نفت  و گاز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                  

                                                                                                                       

                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  ريسك  پروژه  هاي  نفت  و گاز:                    :22020

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :8      :100

98/10/04 98/10/01                               

۴۴۲



ارتقا توانايی  بكارگيري  در فرايندهاي  ساخت  و اجرا

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                                

                                                                                                                         

                                                                                                                       

                                                                                         HSE                    

                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  ساخت  و اجرا در پروژه  هاي  نفت  و گاز:                    :22021

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :20

98/02/31 98/02/21                                   

۴۴۳



آشنايی  با فرايندهاي  برنامه  ريزي  و كنترل  و كنترل  كيفيت  در پروژه  هاي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                    

          PM POK                                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  كيفيت  پروژه  هاي  صنعت  نفت:                    :22023

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :16      :20

98/10/22 98/10/21                         

۴۴۴



MS PROJECTآشنايی  با نرم  افزار برنامه  ريزي  و كنترل  پروژه  ها

محتواي دوره آموزشی

                                            WBS                         CPM                                  

      CASE STUDY                                      BASE LINE                                             

        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

22031:         مقدماتیMS PROJECTنرم  افزار :           

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :20

98/07/22 98/07/20                         

۴۴۵



تسلطبرتكنيكهاي عملی برنامه ريزي وكنترل وكاربري  نرم  افزار در مديريت  پروژه ها

محتواي دوره آموزشی

CASE STUDY                                              P                                                   

                          EPC                  OBS                                                                    P  

                                                                                                                            

P                                 COMPLETE TYPES                              DURATIONS TYPES 

                                                                                                               WBS 

                                                          WF                                                    

       WF                                         WF                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

22034:         مقدماتیPRIMAVERAنرم  افزار :           

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :0

98/07/30 98/07/28                       

۴۴۶



تسلطبرتكنيكهاي عملی برنامه ريزي وكنترل پروژه درنرم افزارپريماوراـتسلطبر

محتواي دوره آموزشی

CASE STUDY                                                                                            

RESOURCE LEVELING                                                                                         

                                                                                                 EXCEL                 

                                                                                                                       

                                     EAMED VALUE                                       

    خ                                  خ     

         :    

                    :           PRIMAVERA        

        ف     

22035:         پيشرفتهPRIMAVERAنرم  افزار :           

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :16      :30

98/10/29 98/10/28                            

۴۴۷



افزايش مهارت درخصوص كاربردنرم افزاراكسل در مديريت  پروژه  هاي  نفت  و گاز

محتواي دوره آموزشی

CHARTS PIVOT TABLE TABLES                                    MACRO                                

                                                                                                                           

                                                                                  PIVOT CHART PRIMOVERK 

  MSP SPARK LINE                                                   CONDITIONAL-FORMATING 

        

    خ                                  خ     

         :    

                    :                            

        ف     

22037:         در مديريت  پروژهEXCELكاربرد نرم  افزار :           

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :20

98/02/30 98/02/28                         
98/09/20 98/09/16                               

۴۴۸



آشنايی  با مفاهيم  يكپارچگی  پروژه  ها و سازمانهاي  پروژه  محور

محتواي دوره آموزشی

                               EPM                                                                                   

                         EPM                 PPM                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :EPMـ مديريت  يكپارچه  پروژه  ها در سازمانهاي  پروژه  محور         :22040

مديريت پروژه:           شغلی:         

         :24      :20

98/05/30 98/05/19                                   

۴۴۹



مفاهيم انتقال فناوري و روش هاي مرتبط با آن و آشنايی با نحوه تدوين قراردادهاي فناوري و مذاكرات مربوطه

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                             

                                                                                                

    خ                                  خ     

         :    

                    :                            

        ف     

انتقال فناوري:                    :29105

مديريت فناوري:           شغلی:         

         :16      :20

98/06/25 98/06/24                       

۴۵۰



آشنايی با فرآيند تجاري سازي فناوري و روش هاي آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                           

    خ                                  خ     

         :    

                    :                            

        ف     

تجاري سازي فناوري:                    :29107

مديريت فناوري:           شغلی:         

         :16      :25

98/05/23 98/05/22                       

۴۵۱



آشنايی  كارشناسان  با آناليز ارزيابی  و تصميم  گيري  در اقتصاد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                     

                                                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اقتصاد مهندسی:                    :24003

مديريت مهندسی و طرحها:           شغلی:         

         :24      :40

98/02/05 98/02/03                            
98/11/21 98/11/19                         

۴۵۲



آشنايی  با شيوه  هاي  توليد و عوامل  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برنامه  ريزي  در كنترل  توليد:                    :24005

مديريت مهندسی و طرحها:           شغلی:         

         :16      :20

98/12/28 98/12/27                         

۴۵۳



آشنايی  با انجام  مطالعات  فنی  اقتصادي  پروژه  ها و طرحهاي  صنعتی  از طريق

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

           :COMFAR ـ نرم  افزار امكان  سنجی  اقتصادي         :24011

مديريت مهندسی و طرحها:           شغلی:         

         :24      :20

98/07/03 98/07/01                       
98/09/20 98/09/18                         

۴۵۴



آشنايی  با مفاهيم  انتقال  تكنولوژي  ومهندسی  معكوس  جهت  بومی  كردن  تكنولوژي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                                                         

                                                                                                                        

                                                                                                                    

                                                                                                                              

                                                                                        HIGH-TECH           

                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  تكنولوژي:                    :24012

مديريت مهندسی و طرحها:           شغلی:         

         :16      :20

98/02/31 98/02/30                         

۴۵۵



آشنايی  با انواع  لوله  و اتصاالت

محتواي دوره آموزشی

API L ASMEB      ASMEB      ASMEB     ASMEB      IPS-M-AR-               

                                                                                            BUTT-WELDED        

          THREADED               FLANGE TO FLANGE                                                     

                                                      NAF-CAF-RTJ-SPINAL WOUND                          

                                   ELBOWS                  REDUCER                                         

                                                                                                       ASMEB 

     ASTM CAP - TEE JAP JOINT- BLIND FLANGE SLIPON-SCREWED                   

       SOCKET WELDED                   PE   PVC   GRP                                       

                      HOT TAP                 WELDING NECK-SOCKET WELDING                    

                                                                                    SS-CS-GPR-PVC-PE         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

لوله واتصاالت  و نشت  بندها:                    :56001

PIPING- مكانيك :           شغلی:         

         :24      :35

98/09/24 98/09/23                            

۴۵۶



آشنايی  فراگيران  با انواع  مهار كننده  ها و ساپورتهاي  لوله  ها

محتواي دوره آموزشی

                                                             ف                                                        

 IPS                                                                                                            ف       

                         CAESAR II                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

SUPPORTINGاصول  و مبانی  مهار و ساپورت  لوله  هاـ :                    :56005

PIPING- مكانيك :           شغلی:         

         :24      :100

98/06/13 98/06/09                               
98/07/03 98/06/30                               

۴۵۷



PDMS با استفاده  از نرم  افزار PIPINGآشنايی  با طراحی  و مدلسازي  

محتواي دوره آموزشی

                      STRUCTURE    ZONE    SITE               FRAME WORK   STRUCTURE 

            CABLE TRAYS COMPONENTS                          EQUIPMENT APPLICATION 

              ASL MODELER    STRUCTURE APPLICATION               BEAM & COLUMN    

STRUCTURE APPLICATION           CABLE TRAYS             TAIL HEAD BRANCH     

       BEAM & COLUMN                  STRUCTURE                      STRUCTURE           

                PIPING DESIGN & EQ.DESIGN & ISO DRAFT & PIPING PLAN                     

             LADDER PLATFORM STAIR       STRECH-TRIM-COPY-MOVE                  

STRUCTURE                                                                              STRUCTURE 

       MOVE COPY                       CABLE TRAYS       SPEC        MODIFICATION      

COMPONENTS                                           CABLE TRAYS

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

PDMSنرم  افزار :                    :56019

PIPING- مكانيك :           شغلی:         

         :48      :100

98/07/10 98/07/06                               
98/11/16 98/11/13                               

۴۵۸



آشنايی  با انواع  و مشخصات  روغنها و سيستمهاي  روانكاري  تجهيزات  صنايع  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                            OIL MIST SEPERATOR 

                                                                                                                

                                                                                                                   ISO-

SAE-    - API- DIN SELF LUBRICATED                                                                  

                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                                OIL PURIFICATION                  

                                                                                                                 

                                                                                                          

                                                                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

انواع  روغنها و روانكاري  صنعتی:                    :57010

اصول مهندسی- مكانيك :           شغلی:         

         :24      :30

                           

۴۵۹



آشنايی  با سيستمهاي  نيوماتيك  صنعتی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نيوماتيك  صنعتی  ـ مقدماتی:                    :57016

اصول مهندسی- مكانيك :           شغلی:         

         :32      :30

98/11/16 98/11/15                            

۴۶۰



حصول  توانايی  و مهارت  فراگيران  در جهت  تشخيص  عيوب  با آناليز ارتعاشات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                                                                                                                        

                                                                                                                         

                    ISO   API                                                                                   

                                                                                                                         

                                                                                                                  

    خ                                  خ     

         :    

                    :                          

        ف     

آناليز ارتعاشات  ـ پيشرفته:                    :57019

اصول مهندسی- مكانيك :           شغلی:         

         :32      :30

                           

۴۶۱



آشنايی  با نحوه  تعمير و نگهداري  موتورهاي  ديزل

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                                                     

                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تعميرات  و نگهداري  موتورهاي  ديزل:                    :53006

(باالبر و خودرو هاي سبك و سنگين - جرثقيل )ماشين آالت - مكانيك :           شغلی:         

         :32      :20

98/05/08 98/05/05                         

۴۶۲



آشنايی  با نحوه  تنظيم  انژكتور و عيب  يابی  موتور

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                                                                       

                                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

دستگاه  عيب  ياب  موتور و تنظيم  انژكتور:                    :53007

(باالبر و خودرو هاي سبك و سنگين - جرثقيل )ماشين آالت - مكانيك :           شغلی:         

         :32      :20

98/09/12 98/09/09                         

۴۶۳



آشنايی  با مقررات  تعيين  حقوق  و دستمزد در صنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                  

                                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با سيستمهاي  تعيين  حقوق  و دستمزد در صنعت  نفت:                    :13201

امور اداري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/04/16 98/04/15                       

۴۶۴



آشنايی  با اصول  مبانی  و كاركردهاي  قانون  تامين  اجتماعی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                                 

                                                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قانون  تامين  اجتماعی:                    :13206

امور اداري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :0

98/09/12 98/09/10                       
98/12/19 98/12/17                         

۴۶۵



آشنايی  با نظام  روابط كار در سازمان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                           

            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نظام  روابط كار در سازمانها:                    :13207

امور اداري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/04/18 98/04/17                         

۴۶۶



آشنايی  با مبانی  و تعاريف  قراردادهاي  اداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                             

       ف                                          ف              ف                                              

                                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  قراردادهاي  اداري:                    :13209

امور اداري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :30

98/02/23 98/02/22                               
98/05/20 98/05/19                       

۴۶۷



آشنايی  با تكنولوژي  آموزشی  به  منظور ارتقا كيفی  دوره  هاي  آموزشی

محتواي دوره آموزشی

                                             ف                                                                  

                                                                                                                  

                                 ف                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

تكنولوژي  آموزشی:                    :13301

اموزش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/03/19 98/03/18                         

۴۶۸



آشنايی  با مفاهيم  اثر بخشی  آموزشی  و تكنيكهاي  سنجش  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                            ROI 

                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روشهاي  سنجش  اثربخش  آموزشی:                    :13305

اموزش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/07/21 98/07/20                       

۴۶۹



تشريح  اصول  و فرآيند يادگيري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با اصول  و فرآيند يادگيري:                    :13306

اموزش- منابع انسانی :           عمومی:         

         :16      :20

98/04/11 98/04/10                         
98/05/16 98/05/15                       
98/08/28 98/08/27                       
98/11/05 98/09/05                       

۴۷۰



DACUMتشريح  ابعاد و الزامات  الگوي  نيازسنجی  آموزشی  

محتواي دوره آموزشی

       DACUM                      DACUM                                                                         

                     DACUM                      DACUM                                                       

                                                                   DACUM                                     

                                                                                                                     

           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

DACUMنيازسنجی  آموزشی  با الگوي  :                    :13309

اموزش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :20

98/03/22 98/03/20                         

۴۷۱



آشنايی  با روشهاي  توانمندسازي  كاركنان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

توانمند سازي  منابع  انسانی:                    :13310

اموزش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :100

98/04/26 98/04/22                               
98/05/09 98/05/08                         
98/06/13 98/06/09                               
98/07/29 98/07/28                       

۴۷۲



آشنايی  با فرآيندهاي  آموزشی  و تدوين  دستورالعمل

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                 MASTER LIST                                                

            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

طراحی  و ترسيم  فرآيندها و دستورالعمل  هاي  آموزشی:                    :13313

اموزش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :8      :25

98/05/01 98/05/01                       

۴۷۳



آشنايی  با الزامات  آموزش  مجازي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

        ف                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)E-LEARNING(آموزش  مجازي  :                    :13315

اموزش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/02/19 98/02/18                         
98/04/20 98/04/19                         
98/06/28 98/06/27                         
98/08/23 98/08/22                         
98/10/19 98/10/18                         

۴۷۴



آشنايی  با بازگشت  سرمايه  در آموزش

محتواي دوره آموزشی

                      ف                                                                                                   

                                                             ROI                                      ROI         

                                                                                                                    

              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بازگشت  سرمايه  در آموزش:                    :13317

اموزش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/07/23 98/07/22                       

۴۷۵



آشنايی با ابعاد و الزامات الگوي نيازسنجی آموزشی برمبناي مدل  شايستگی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                               

                                                                                                             

                                                                                                                     

       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

نياز سنجی آموزشی با الگوي شايستگی:                    :13320

اموزش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :100

98/04/12 98/04/09                               
98/08/21 98/05/22                       

۴۷۶



آشنايی  با روشها و نظام  طبقه  بندي  و ارزيابی  مشاغل

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                                                       

                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

طبقه  بندي  و ارزيابی  مشاغل:                    :13802

تشكيالت و روشها- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :20

98/02/30 98/02/28                         

۴۷۷



آشنايی  بااصول  هتلداري  و مهمانداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                      

                                                                                                                  

                                                                                                                         

                                                                                                                        

                                                                                                                               

                                                                                                                           

                                                                                                               

                                                                                                                    

                                                                                                                             

                                                                                                                         

                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آموزش  هتلداري  و فنون  پذيرايی  و تشريفات:                    :13501

خدمات- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :20

98/02/04 98/02/02                       
98/12/07 98/12/03                               

۴۷۸



ارتقاءسطح  دانش ومهارتهاي تخصصی  درامورگردشگري ومسافرت به منظور بهبودروند

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  امور گردشگري  و خدمات  مسافرتی  و سياحتی:                    :13505

خدمات- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :20

98/07/08 98/07/06                       

۴۷۹



آشنايی  با اصول  برنامه  ريزي  و كنترل  در خدمات

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برنامه  ريزي  و كنترل  امور خدمات  و بهداشت  در محيط كار:                    :13508

خدمات- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :0

98/08/29 98/08/28                       
98/08/29 98/08/28                       

۴۸۰



آشنايی  فراگيران  با چگونگی  تهيه  و نگهداشت  مواد غذايی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بازرسی  ايمنی  و بهداشت  مواد غذايی:                    :13509

خدمات- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/07/10 98/07/09                         

۴۸۱



آشنايی  با انواع  اختالالت  روانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آسيب  شناسی  روانی  و روانشناسی  مرضی:                    :13901

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/10/11 98/10/10                         

۴۸۲



آشنايی  با اصول  مصاحبه  و فن  گزارش  نويسی  درباره  مسائل  و مشكالت  مراجعان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  مصاحبه  و گزارش  نويسی  در مددكاري  اجتماعی:                    :13903

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/04/02 98/04/01                       

۴۸۳



آشنايی  با انواع  تكنيكهاي  رفتار درمانی  شناختی  جهت  درمان  اختالالت  روانش

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                         

                                     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

رفتار درمانی  شناختی  در مددكاري  اجتماعی:                    :13904

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :0

98/09/13 98/09/11                       

۴۸۴



آشنايی  با شيوه  هاي  مداخله  با بحرانهاي  روحی  و روانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  بابحرانهاي  روحی  و روانی:                    :13907

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/08/27 98/08/26                       

۴۸۵



توانمندسازي  مشاوران  درتعامل  با مراجعان  و شيوه  مشاوره  با آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                    ف                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و فنون  مشاوره  و راهنمايی:                    :13909

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/02/25 98/02/24                         

۴۸۶



شناخت  خانواده  و ملحق  شدن  به  آنها جهت  برنامه  ريزي  و مداخله  درمانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با خانواده  درمانی:                    :13912

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/01/25 98/01/24                         

۴۸۷



ارتقاي  توانمندي  و دانش  روانشناسی  اجتماعی  فراگيران

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                              

                                                                                                                      

                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روانشناسی  اجتماعی:                    :13913

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/06/17 98/06/16                         
98/07/22 98/07/21                            

۴۸۸



فراگيري  مفاهيم  روانشناسی  صنعتی  و كاربرد آن  در صنايع

محتواي دوره آموزشی

          ف                                                                        ف                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                    

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روانشناسی  صنعتی:                    :13914

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           عمومی:         

         :32      :20

98/01/19 98/01/17                         
98/02/23 98/02/22                         
98/03/26 98/03/25                         
98/04/11 98/04/10                         
98/05/14 98/05/13                         
98/06/11 98/06/10                         
98/07/07 98/07/06                         
98/08/19 98/08/18                         
98/09/03 98/09/02                         
98/10/08 98/10/07                         
98/11/27 98/11/26                         

۴۸۹



فراگيري  مفاهيم  روانشناسی  صنعتی  و كاربرد آن  در صنايع

محتواي دوره آموزشی

          ف                                                                        ف                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                    

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روانشناسی  صنعتی:                    :13914

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           عمومی:         

         :32      :20

98/12/11 98/12/10                         

۴۹۰



ارتقاء سطح  دانش  فراگيران  و كسب  توانايی  الزم  در بهبود كيفيت  زندگی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مهارتهاي  زندگی:                    :13922

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           عمومی:         

         :24      :20

                        
98/02/31 98/02/30                         
98/03/27 98/03/26                         
98/04/16 98/04/15                         
98/05/15 98/05/14                         
98/06/17 98/06/16                         
98/06/30 98/06/30                               
98/07/21 98/07/20                         
98/07/22 98/07/22                               
98/08/12 98/08/11                         
98/09/05 98/09/04                         

۴۹۱



ارتقاء سطح  دانش  فراگيران  و كسب  توانايی  الزم  در بهبود كيفيت  زندگی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مهارتهاي  زندگی:                    :13922

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           عمومی:         

         :24      :30

98/09/18 98/09/17                            
98/10/15 98/10/14                         
98/10/15 98/10/14                         
98/11/06 98/11/05                         
98/12/04 98/12/03                         

۴۹۲



آشنايی  فراگيران  با راههاي  كنترل  و كاهش  استرس  و بهبود رفتاربين كاركنان

محتواي دوره آموزشی

                                                  ف                                                                      

            JOHARY WINDOW                                                                               

                                                                                                                        

                                                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

روانشناسی  صنعتی  و كنترل  استرس  هاي  ناشی  از كار:                    :13925

روابط كار و مددكاري- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :20

98/05/14 98/05/12                         

۴۹۳



آشنايی  با سازمانهاي اطالعاتی و جاسوسی دنيا و شگردهاي كاري آنها

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                              

                                                                                         

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

سازمان هاي جاسوسی:                    :13113

گزينش- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :100

98/04/26 98/04/22                               

۴۹۴



آشنايی  با اهداف  و كاركرد حوزه  مديريت  منابع  انسانی

محتواي دوره آموزشی

   ف                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  منابع  انسانی:                    :13001

مشترك- منابع انسانی :           بهبود مديريت:         

         :16      :20

                        

۴۹۵



آشنايی  با مفاهيم  رفتار سازمانی  و نظريه  هاي  مرتبط

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                         

                                                                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  رفتار سازمانی:                    :13003

مشترك- منابع انسانی :           عمومی:         

         :24      :40

                              
98/10/09 98/10/07                         
98/11/05 98/11/05                               

۴۹۶



آشنايی  با سازمان  و مفاهيم

محتواي دوره آموزشی

                                                                            

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

پرورش  كارمندان:                    :13005

مشترك- منابع انسانی :           عمومی:         

         :16      :40

98/02/10 98/02/09                            

۴۹۷



آشنايی  با مفاهيم  فرهنگ  سازمانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                             

                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت  فرهنگ  سازمانی:                    :13006

مشترك- منابع انسانی :           عمومی:         

         :8      :20

98/10/08 98/10/08                       

۴۹۸



آشنايی  با مفاهيم  هوش  هيجانی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                             

              IQ EQ                                              IQ                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

هوش  هيجانی:                    :13007

مشترك- منابع انسانی :           عمومی:         

         :16      :30

98/08/08 98/08/04                                   
98/10/18 98/10/18                         
98/11/19 98/11/19                            

۴۹۹



آشنايی  كاركنان  با الگوهاي  رفتاري  و عوامل  تشكيل  دهنده  فرهنگ  در صنايع

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                    

                                                                                                                  

                                                                                                                   

                                                                                                                      

                                                                                                                       

                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

فرهنگ  و الگوهاي  رفتاري  در صنعت  نفت:                    :13008

مشترك- منابع انسانی :           عمومی:         

         :16      :40

98/07/08 98/07/07                            
98/10/29 98/10/28                       

۵۰۰



افزايش  توانايی  افراد براي  برقراري  ارتباط موثر با مراجعين  و مسئولين

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                               

                                                             NLP                                                    

                                                                  NLP                                                  

                                                                                                                

                                                                                                                            

     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مهارتهاي  ارتباطی:                    :13010

مشترك- منابع انسانی :           عمومی:         

         :16      :20

98/05/16 98/03/18                       
98/06/17 98/06/16                            
98/10/16 98/10/15                            
98/12/12 98/12/11                            

۵۰۱



آشنايی با مبحث مديريت منابع انسانی مبتنی برشايستگی ، مدل ها ، ارزيابی و توسعه مبتنی بر شايستگی ها

محتواي دوره آموزشی

                                    ف                                                                              

                                                                                                (AC)               

                                                                                                            

    ف                                                                                                                  

                                                                                                                   

                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مديريت مبتنی  بر شايستگی:                    :13012

مشترك- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/09/10 98/09/09                         

۵۰۲



ارتقاء سطح دانش كارمندان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سالمتی و انجام كار به طور موثر

و باكيفيت تر
محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                                                            ف                                                      

                                                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ارتقاي سالمت از طريق ورزش)تناسب اندام ::                    :13013

مشترك- منابع انسانی :           عمومی:         

         :8      :30

98/09/26 98/09/23                                   

۵۰۳



آشنايی با نظريه هاي تحليل رفتار متقابل و كاربرد هاي آن در سازمان

محتواي دوره آموزشی

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

(مقدماتی و پيشرفته)تحليل رفتار متقابل و كاربرد آن در مديريت سرمايه هاي انسانی:                    :13015

مشترك- منابع انسانی :           شغلی:         

         :40      :20

98/02/11 98/02/07                       
98/03/29 98/03/25                       

۵۰۴



.كاركنان صنعت نفت  مفاهيم، روند ها، مدل ها و استاندارد هاي مسئوليت اجتماعی شركت را تعريف ميكنند

محتواي دوره آموزشی

                                                                                        CSR                  

                                                                                                               

                                                                                                              

                                                                                                                        

                                                                                                                  

                             AA    , SA                                                                   

         CSR                         GRI             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مسئوليت هاي اجتماعی سازمان ها با نگاهی به صنعت نفت:                    :13018

مشترك- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :40

                              
98/01/28 98/01/27                               
98/07/17 98/07/16                               

۵۰۵



(ESIA)آشنائی كاركنان صنعت نفت با فنون و تكنيك هاي ارزيابی تاثير هاي اجتماعی و محيط زيستی 

محتواي دوره آموزشی

                                        ESIA                    (Strategic Assessment)                  

ESIA                                                                                                               

                           ESIA                                ف                                          

                                                                        ESIA                                  

               

    خ                                  خ     

         :    

                    :                          ISO 26000

        ف     

(ESIA)ارزيابی تاثيرهاي اجتماعی و محيط زيستی :                    :13019

مشترك- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/07/22 98/07/20                         

۵۰۶



GRIآشنائی كاركنان صنعت نفت با نحوه گزارش نويسی پايداري مطابق با استانداردهاي گزارشدهی 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                               

                                                                                                               

         GRI                GRI                                                                            

                                                                                               

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                       ESIA 

        ف     

GRIتدوين گزارش هاي پايداري بر اساس استاندارد ::                    :13020

مشترك- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :20

                        
98/09/18 98/09/16                         

۵۰۷



شناسايی  چالشها و ارائه  راهكارهاي  مناسب

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آسيب  شناسی  منابع  انسانی:                    :13205

مشترك- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :20

98/04/16 98/04/15                         
98/04/26 98/04/22                               
98/06/13 98/06/09                               

۵۰۸



آشنايی فراگيران باوظايف وتكاليف وحقوق قانونی خويش ونيزبهبودفعاليت كارگزاران

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                                                      

                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

قانون  رسيدگی  به  تخلفات  اداري:                    :13603

مقررات- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :35

98/10/22 98/10/22                            

۵۰۹



آشنايی وآگاهی به اصول حاكم برمقررات منابع انسانی شركتهاي نفتی بين المللی ازجذب

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                           ف                                                                

                                                                                                                   

                                                                                                                         

           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مقررات  اداري  و استخدامی  شركتهاي  بزرگ  نفتی  بين  المللی:                    :13604

مقررات- منابع انسانی :           شغلی:         

         :56      :25

98/05/13 98/05/05                       

۵۱۰



آشنايی  بامقررات  پرسنلی  انتصابات  و ترفيعات  حقوق  و مزايا و تخلفات  اداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                         

                                                                                                           

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مقررات  پرسنلی  و اداري  كاركنان:                    :13605

مقررات- منابع انسانی :           شغلی:         

         :16      :30

98/07/03 98/07/01                                   

۵۱۱



آشنايی كليه كاركنان جديد االستخدام با انضباط اداري و تخلفات اداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بدو استخدام/ آشنايی با قانون رسيدگی به تخلفات اداري :                    :13607

مقررات- منابع انسانی :           عمومی:         

         :8      :20

98/06/26 98/06/26                       
98/09/30 98/09/30                       

۵۱۲



آشنايی كارمندان باوظايف وتكاليف وحقوق قانونی خويش ونيزبهبود.توانمندسازي 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                           

                                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با قانون  رسيدگی  به  تخلفات  اداري:                    :20864

مقررات- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :40

98/04/12 98/04/11                               
98/04/19 98/04/18                               
98/07/15 98/07/14                               
98/10/04 98/09/30                               
98/10/16 98/10/15                               

۵۱۳



برنامه  ريزي  و روشهاي  اجراي  جانشين  پروري.تشريح  طراحی 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                       

                                                                                                                     

                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

برنامه  ريزي  جانشين  پروري:                    :13404

يرنامه ريزي- منابع انسانی :           شغلی:         

         :24      :20

98/06/13 98/06/11                         

۵۱۴



توانمندسازي  فراگيران  در نحوه  مدل سازي  تحليل  و طراحی  ساختمان  هاي  فوالدي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                            

                                                                                                                      

                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

1ـ سطح  ETABS2000تحليل  سازه  ها با نرم  افزار :                    :76022

سازه و زلزله- مهندسی عمران :           شغلی:         

         :80      :20

98/02/06 98/02/02                            

۵۱۵



آشنايی  و توانمند سازي  فراگيران  با انواع  پی  هاي  عميق  و روش  هاي  اجرا و

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

            MICROPILE                                                                                          

                                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  طراحی  پی  هاي  عميق:                    :76040

سازه و زلزله- مهندسی عمران :           شغلی:         

         :40      :20

98/07/30 98/07/17                                   

۵۱۶



آشنايی  و توانمندسازي  فراگيران  باانواع  پی  هاي  عميق  روش  هاي اجرا و طراحی

محتواي دوره آموزشی

                                                                                              BASE PLATE & 

ANCHOR BOLT                                                                                            

       ف                                                                                                             

                                                                                                                     

                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  طراحی  پی  هاي  تجهيزات  صنعتی:                    :76041

سازه و زلزله- مهندسی عمران :           شغلی:         

         :40      :20

98/09/27 98/09/23                         

۵۱۷



041تبيين  نشريه  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حفاظت  ساختمان  ها در برابر حريق:                    :75017

سيويل- مهندسی عمران :           شغلی:         

         :16      :20

98/04/30 98/04/29                         

۵۱۸



 در ترسيم  وويرايش  نقشهAUTOCADتوانايی  فراگيران  در كار با نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

70001:         مقدماتیAUTOCADنرم  افزار نقشه  كشی  :           

عمومی- مهندسی عمران :           شغلی:         

         :80      :20

98/04/26 98/04/15                       

۵۱۹



آشنايی  فراگيران  با سيستم  تعيين  موقعيت  جهانی  و كاربردهاي  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                       GPS                             

                                                                                                                       

                                                                                     GPS                               

                                                             GPS                                                     

                                       

    خ                                  خ     

         :    

                    :            

        ف     

ـ مقدماتیGPSسيستم  تعيين  موقعيت  جهانی  ـ :                    :71004

نقشه برداري- مهندسی عمران :           شغلی:         

         :40      :20

98/04/12 98/04/01                                   

۵۲۰



GISآشنايی  با كاربردها مبانی  و مفاهيم  

محتواي دوره آموزشی

                    GIS                                                                  GIS                     GIS 

                                        GIS            GIS                                                    

                         GIS             GIS

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

71007:         و كاربردهاي  آن  در صنعت  نفتGISاصول  و مبانی  :           

نقشه برداري- مهندسی عمران :           شغلی:         

         :40      :20

98/09/27 98/09/23                       

۵۲۱



وارزيابی جوشكارانPQRونحوه اخذWPSآشنايی شركت كنندگان باچگونگی نوشتن 

محتواي دوره آموزشی

API     -ISIRI               COUPON WPS-PQR-WQT                                       PQR 

 DT & NDT                                                                                                   

                                                                                                                    

                                        WPS & PQR   WQT                       PQR                         

TEST                                                                                                            

                                           WPS               WQT        PQR                          

                                                                 ASME SEC. IX                                 

                                                                                                                           

                                                    WPS                                                           

WPS                                                                                                                    

                                                                

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

WPS/PQR/WQTاستانداردها و موارد مربوط به  :                    :27819

جوشكاري-مهندسی مواد و بازرسی فنی:           شغلی:         

         :32      :20

98/12/13 98/12/10                         

۵۲۲



شناخت  انواع  خوردگی  هاي  متداول  در دماي  باالدر صنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

خوردگی  در دماي  باال:                    :27603

خوردگی و حفاظت-مهندسی مواد و بازرسی فنی:           شغلی:         

         :16      :20

98/08/12 98/08/11                         

۵۲۳



ارتقاي  توانايی  فراگيران  درانتخاب  متريال  مناسب  جهت  حفاظت  ازخوردگی اسيدي

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

خوردگی  در محيطهاي  اسيدي  و بازي:                    :27604

خوردگی و حفاظت-مهندسی مواد و بازرسی فنی:           شغلی:         

         :24      :20

98/04/03 98/04/01                         

۵۲۴



ارتقاي  توانايی  فراگيران  درجهت  كاربردوارزيابی  بازدارنده هاي  مورداستفاده

محتواي دوره آموزشی

A   B   AB   BA                                                                                                    

                                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                                         

                                                                                                                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  و كاربرد بازدارنده  هاي  خوردگی:                    :27617

خوردگی و حفاظت-مهندسی مواد و بازرسی فنی:           شغلی:         

         :24      :25

98/04/31 98/04/29                       

۵۲۵



ارتقاي  سطح  دانش  فراگيران  در انواع  پوششهاي  حفاظتی  و اجراي  آن

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                   

                                                                                                                           

                                ف                                                                                

                                                                                                                       

                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

انواع  پوششهاي  حفاظتی  و سامانه  هاي  اجرايی:                    :27618

خوردگی و حفاظت-مهندسی مواد و بازرسی فنی:           شغلی:         

         :32      :20

98/11/22 98/11/15                                   

۵۲۶



ارتقاي  توانايی  جهت  طراحی  سامانه  حفاظت  كاتدي

محتواي دوره آموزشی

NACE-SP                                                                                                            

                                                                                                                

                               NACE-SP                                                                       

                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                                        

                              

    خ                                  خ     

         :    

                    :                     

        ف     

حفاظت  كاتدي  پيشرفته:                    :27632

خوردگی و حفاظت-مهندسی مواد و بازرسی فنی:           شغلی:         

         :40      :20

98/02/11 98/02/07                       

۵۲۷



ارتقاي  سطح  دانش  شركت  كنندگان  بااستفاده از روش  اندازه گيري  پتانسيل  حفاظت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                     

                                                                                                               

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

اصول  اندازه  گيري  پتانسيل  حفاظت  كاتدي  و تجزيه  و تحليل:                    :27634

خوردگی و حفاظت-مهندسی مواد و بازرسی فنی:           شغلی:         

         :16      :20

98/06/11 98/06/10                       

۵۲۸



آشنايی  با آزمايشهاي  غير مخرب  پيشرفته

محتواي دوره آموزشی

ET GW INTELLIGENT PIG                                                                                      

SNT- TC  A                                                                                                    

AE LRUT MFL PH.A ROV TOFD                                                                        

     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

معرفی  روشهاي  نوين  آزمايشهاي  غير مخرب:                    :27402

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :16      :20

98/02/15 98/02/14                         

۵۲۹



MTتوانايی  فراگيران  در انجام  بازرسی  به  روش  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                  YOKE                        

          PROD                                                                                                      

                                                       SNT-TC- A                                                      

                                                                                           ASME            

        BERTHOLD                                                                         NDT             

        

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

2و1سطح  -MTبازرسی  فنی  بااستفاده ازذرات  مغناطيسی ـ:                    :27403

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :24      :30

98/01/29 98/01/27                            

۵۳۰



EDDY CURRENTآشنايی  فراگيران  با شيوه  تست  غير مخرب  به  روش  

محتواي دوره آموزشی

                         EDGE EFFECT                                        FILL FACTOR             

                                                                                                                   

                                                                                                                       

LIFT OFF                                                                                                             

                                                     BRIDGE                                                       

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

EDDY CUاصول  و مبانی  بازرسی  فنی  به  روش  جريان  گردابی ـ :                    :27417

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :40      :30

98/01/26 98/01/24                            

۵۳۱



براساس استاندارد)FITNESS-FOR-SERVICE(توانايی  ارزيابی  قابليت  سرويس  دهی  

محتواي دوره آموزشی

SERVICE                                FFS                                                                   

FITNESS FOR                                                   FFS                                    FFS 

                                                                           API       ASME FFS-  BS     

R  R  REMEDIATION                              FFS                  API                              

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

API5براساس  )FITNESS-FOR-SERVICE(ارزيابی  قابليت  سرويس دهی :                    :27421

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :24      :30

98/12/21 98/12/20                            

۵۳۲



توانايی  بازرسی  انواع  سيلندرهاي  قابل  حمل

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                    BS   C EN       &   EN    IPS-G-GN-    ISO             

                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بازرسی  سيلندرها:                    :27422

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :16      :100

98/11/02 98/10/28                               

۵۳۳



آشنايی  عمومی  با آسانسورها و نحوه  بازرسی  دوره  اي  آنها

محتواي دوره آموزشی

                               EN        EN                                                                 

                                                                                                                          

                  

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

بازرسی  فنی  آسانسورها:                    :27423

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :16      :20

98/06/10 98/06/09                         

۵۳۴



BS , ASMEتوانايی  بازرسی  جرثقيلهاو باالبرها بر اساس  استاندارد هاي  

محتواي دوره آموزشی

ASME A   ASME B     BS                                                                                   

                                                                                                                                 

                                                                                                                              

                           ASME B     BS                                                                          

                                                                                                                            

                                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

BS , AMSEبازرسی  جرثقيلهاوباالبرهابراساس استانداردهاي  :                    :27425

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :40      :20

98/07/24 98/07/06                                   

۵۳۵



API573توانايی  بازرسی  كوره  ها و بويلرها بر اساس  استاندارد 

محتواي دوره آموزشی

                  API RP                                                                                               

                                                                                                                 

                                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

API573بازرسی  كوره  ها و بويلرها بر اساس  استاندارد :                    :27427

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :32      :20

98/10/04 98/10/01                         
98/11/29 98/11/28                            

۵۳۶



API 1104توانايی  بازرسی  جوش  خطوط لوله  بر اساس  استاندارد 

محتواي دوره آموزشی

WPS                      API                                                                                        

                                                                                   PQR WQT                

                                                                                                                    

                                                          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

API 1104بازرسی  جوش  خطوط لوله  بر اساس  استاندارد :                    :27436

بازرسی-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :24      :20

98/08/15 98/08/01                                   

۵۳۷



آشنايی  با سرويسهاي  ترش  و تاثير پارامترهاي  مورد نظر در انتخاب  مواد

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                

                                                                                                                     

          

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

NACE,MR0175,ISO1(انتخاب  مواد بر اساس  سرويسهاي  سيال  ترش  :                    :27204

متالو ژي-مهندسی مواد وبازرسی فنی:           شغلی:         

         :24      :20

98/03/29 98/03/18                                   

۵۳۸



/پيمانكاران  /تربيت مميزسيستمهاي مديريت زيست محيطی جهت انجام مميزي سازمانخويش 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                                                                                 ISO      

                                                                                                                        

                                                              ISO                               ISO            

                                                                IRCA                                             

                                                                                                                      

                                              

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                             IRCA - ISO9001

        ف     

)فشرده ( ISO14001سرمميزي  استاندارد مديريت  زيست  محيطی  ـ :                    :23009

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :24      :20

                        

۵۳۹



/پيمانكاران /تربيت مميزسيستم مديريت  ايمنی وبهداشت جهت انجام مميزي سازمان خويش 

محتواي دوره آموزشی

                                      OHSAS                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                               

                                                                           OHSAS                            

         IRCA                                                                                                      

                                                                   ISO                                        

                                                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

OHSAسرمميزي  استاندارد مديريت  ايمنی  و بهداشت  حرفه  اي  ـ :                    :23012

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :40      :0

98/02/11 98/02/07                         

۵۴۰



ايجاد توانمندي  جهت  بكارگيري  و اجراي  سيستم  مديريت  ايمنی  در صنايع  غذايی

محتواي دوره آموزشی

ISO        HACCP                            CCP                              ISO                        

                     ISO                                                                                  ISO      

                                                                             PRP   PRP             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

Iتشريح الزامات  ومستندسازي  مديريت  ايمنی  درصنايع  غذايی  ـ:                    :23014

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :16      :20

98/02/01                         

۵۴۱



/پيمانكاران  /تربيت مميزسيستم مديريت ايمنی درصنايع غذايی جهت مميزي سازمان خويش 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                    

                                                                                                                         

                                      ISO                               ISO                   IRCA       

                                                                                                                

                                                                                                                 

ISO                                                                                                                 

     

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                             IRCA - ISO9001

        ف     

)فشرده ( ISO22000سرمميزي  مديريت  ايمنی  در صنايع  غذايی  ـ :                    :23017

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :24      :20

98/03/06 98/03/04                         

۵۴۲



HSE-MSآشنايی  با الزامات  و نيازمنديهاي  سيستم  

محتواي دوره آموزشی

                                                              HSE                                  HSE-MS      

                   HSE-MS                                ف                                                     

                            HSE                              ISO                                                  

                                                     HSE                                                            

                                                                                                                     

                                                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

-HSE (HSE(تشريح  الزامات  و مستندسازي  الگوي  سيستم  مديريت :                    :23018

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :16      :20

                        

۵۴۳



HSE-MSتربيت  متخصص  با توانايی  انجام  مميزي  داخلی  و ارزيابی  سيستم  

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                HSE-MS                         ISO      

                                                               

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                                   HSE (HSE 

        ف     

مميزي  داخلی الگوي  سيستم مديريت ايمنی  بهداشت  ومحيط زيست:                    :23019

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :16      :20

                        

۵۴۴



HSE-MSايجاد توانمندي  جهت  بكارگيري  و اجراي  

محتواي دوره آموزشی

                                      HSE-MS                                                                     

                                                                                                                      

                                 ISO                                                                               

                              HSE-MS                                                                          

                                                                                                                 

                                                                                                   

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                             IRCA - ISO9001

        ف     

سرمميزي  الگوي  سيستم  مديريت  ايمنی  بهداشت  و محيط زيست  ـ:                    :23020

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :24      :20

                        

۵۴۵



ايجاد توانمندي  جهت  بكارگيري  و اجراي  سيستم  مديريت  انرژي  وشناسايی  منابع

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                           ISO            

                                                                                                                           

                                                            ISO                             CASE STUDIES 

                                 ISO                                                                               

      ف                                                                                                             

                                                                      ISO     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ISO50تشريح  الزامات  ومستندسازي  استاندارد مديريت  انرژي  ـ :                    :23025

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :16      :0

98/08/22 98/08/19                       

۵۴۶



معرفی  ابزار و تكنيك  در خصوص  مديريت  ريسك  مدرن  در صنعت  نفت

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                 

                              ISO                       ف                                                   

    

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

23084:         وتحليل پيامدتوقفBS25999ارزيابی ريسك استانداردتجارت كسب وكار:           

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :16      :40

98/02/10 98/02/09                               
98/06/26 98/06/25                               
98/08/13 98/08/12                               

۵۴۷



ISO 29990آشنايی با استاندارد 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                  

                                                                                                                    

                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

ISO-29990استاندارد آموزشی :                    :23091

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :8      :20

98/05/08 98/05/08                       

۵۴۸



تربيت مميزان انرژي جهت طراحی مميزي انرژي، برنامه ريزي جلسات، شناسايی تجهيزات انرژي بر بارز،

شناسايی و ارزيابی فرصتهاي بهبود و طراحی گزارش مميزي انرژي
محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                       

                                                                                                          

                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                                     

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                         ISO50001

        ف     

ISO 50002مميزي فنی انرژي تجهيزات فرآيندي  بر اساس استاندارد:                    :23097

(استاندارد هاي كيفتی )نظام سيستمهاي مديريتی :           شغلی:         

         :40      :20

                        
98/03/29 98/03/25                       

۵۴۹



کد دوره عنوان دوره مدت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان روش اجرا

13010 مهارت هاي ارتباطی 24 98/03/18 98/05/16 مجازي

9043 خالقیت و نوآوري  16 98/05/26 98/07/24 مجازي

10001 آئین نگارش و مکاتبات اداري 16 98/07/14 98/09/13 مجازي

13306 پازل گمشده یادگیري 16 98/09/05 98/09/11 مجازي

7002 MS WINDOWS استفاده  از کامپیوتر ومدیریت  فایل ها 24 98/02/15 98/04/15 مجازي

7003 WORD-واژه پردازها 24 98/04/10 98/05/12 مجازي

7004 EXCEL - صفحات گسترده 24 98/06/02 98/08/01 مجازي

7006 POWERPOINT-ارائه  مطالب 24 98/08/04 98/10/04 مجازي

9038  5S  اصول  سازماندهی  محیط کار با نگرش 16 98/10/01 98/11/01 مجازي

5045 منشور حقوق  شهروندي  8 98/10/14 98/11/14 مجازي

5046 حقوق  شهروندي  در نظام  اداري 8 98/11/20 98/12/20 مجازي

تقویم  دوره هاي مجازي سال 1398 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی 

548



افزايش  توانايی  افراد براي  برقراري  ارتباط موثر با مراجعين  و مسئولين

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                      

                                                                                                                               

                                                             NLP                                                    

                                                                  NLP                                                  

                                                                                                                

                                                                                                                            

     

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

مهارتهاي  ارتباطی:                    :13010

مشترك- منابع انسانی :           عمومی:         

         :16      :20

98/05/16 98/03/18                       
98/06/17 98/06/16                            
98/10/16 98/10/15                            
98/12/12 98/12/11                            



آشنايی  با اصول  آراستگی  و تاثير آن  بر فرايند انجام  كارها در سيستم

محتواي دوره آموزشی

                                                S                                           S                     ف       

    S                        S                                                                  S         

                                   S                                                        S                           

                  S                                    S                      

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

5Sاصول  سازماندهی  محيط كار با نگرش  :                    :9038

بهبود مديريت:           عمومی:         

         :16      :40

98/02/16 98/02/15                            
98/08/18 98/08/18                            
98/11/01 98/10/01                       



آشنايی  با مفاهيم  خالقيت  و نوآوري  و گسترش  و بكارگيري  آن  در سازمان

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                             

                                                                                                                    

                                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

)كارگاه  بازيهاي  خالق  (مديريت  خالقيت   و نوآوري  :                    :9043

بهبود مديريت:           عمومی:         

         :8      :25

98/05/27 98/05/26                       
98/06/06 98/06/02                               
98/10/01 98/10/01                            



تشريح  اصول  و فرآيند يادگيري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                             

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

آشنايی  با اصول  و فرآيند يادگيري:                    :13306

اموزش- منابع انسانی :           عمومی:         

         :16      :20

98/04/11 98/04/10                         
98/05/16 98/05/15                       
98/08/08 98/08/07                       
98/11/05 98/09/05                       



كسب  مهارت  در نگارش  نامه  هاي  اداري

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                    خ                    

                                                                                                                     

                                                                                                 

    خ                                  خ     

         :    

                    :                WORD

        ف     

آيين  نگارش  و مكاتبات  اداري:                    :10001

علوم دفتري- پشتيبانی و ستاد :           عمومی:         

         :16      :35

97/01/19 97/01/18                            
98/01/18 98/01/18                            
98/02/21 98/02/16                                   
98/09/13 98/07/14                       



ارتقاء طرح آگاهی و شناخت كاركنان و مديران نسبت به مفاد حقوق شهروندي بعنوان يك شهروند ايران

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                          -          

                   -                  -                             -                     -               - 

                                   -                                 -         -                        -    

                       -                                  -                          -                    

       -                        -                         -                           -                         

                       -                  -                         -           -             ف           -        

   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

منشور حقوق شهروندي:                    :5045

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :20

98/04/31 98/04/31                       
98/07/30 98/07/30                       

98/10/14                       



افزايش سطح آگاهی، تعهد و مسئوليت كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايی و التزام آنان نسبت به رعايت

حقوق شهروندي مردم در نظام اداري بعنوان مسئوالن اجرايی و كارگزاران دولت
محتواي دوره آموزشی

-                                                       -                           -                                

                                                      -                                                            -    

                                                           -                                      -              

                                     -                                         -                               

                           -                                     -                                               -    

                                            -                      ف                                             

                     -                                                                                    -           

                                   

    خ                                  خ     

         :     

                    :

        ف     

حقوق شهروندي در نظام اداري:                    :5046

عمومی-دوره هاي ابالغی ويژه :           عمومی:         

         :8      :40

                              
                              

98/12/20 98/11/20                       



كار با سيستم  عامل  ويندوز

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                        

                                            

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                               

        ف     

MS WINDOWSاستفاده  از كامپيوتر و مديريت  فايلها :                    :7002

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :20

98/04/15 98/02/15                       



WORDبكارگيري  قابليتها و ابزارهاي  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

             FORMATTING                                                                                        

                                              

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                      MS WINDOWS

        ف     

WORDواژه  پردازها ـ :                    :7003

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :20

98/05/12 98/04/10                       



EXCELبكارگيري  قابليتها و ابزارهاي  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                                                            FORMATTING -                                          

                                

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                      MS WINDOWS

        ف     

EXCELصفحات  گسترده  ـ :                    :7004

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :20

98/08/01 98/06/02                       



POWER POINTبكارگيري  قابليتها و ابزارهاي  نرم  افزار 

محتواي دوره آموزشی

                                                                                                                            

                                                                                      

    خ                                  خ     

         :    

                    :                                      MS WINDOWS

        ف     

POWER POINTارائه  مطالب  ـ :                    :7006

كامپيوتر عمومی:           عمومی:         

         :24      :0

98/10/04 98/08/04                       




