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  دوره ھای آموزشی مدیریت کیفیت

 

مدت 
 دوره 
 (روز)

 ISO 9001:2015 (  2مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت(
(ISO 9001:2015) 2مميزی داخلی سيستم مديريت کيفيت 

 IMS( 2( مبانی، تشريح الزامات و مستند سازی سيستم مديريت يکپارچه
 IMS( 4اخلی سيستم مديريت يکپارچه (مميزی د

 2 مدیریت تغییر در استانداردھای سیستم مدیریت 
 2 مديريت ريسک در استانداردهای سيستم مديريت 

 ISO 19011:2018( 2اصول مرتبط با مميزی سيستم مديريت ( 
 ISO 30401:2018( 2تشريح الزامات استاندارد مديريت دانش ( 

 2 هافرآيندمديريت و بهبود 
 1 شاخص گذاری و تعيين و تدوين اهداف فرآيند

 ISO 9001:2015 ( 1کارگاه ارزيابی و مديريت ريسک سيستم مديريت کيفيت ( 
 CB 2و کسب موفقیت در ممیزی  ISO 9001:2015راھکارھای استقرار بھینھ 

 2 اصول و فنون نمونھ برداری و بازرسی در کنترل کیفیت
 ISO 9004:2018 2ار سازمان  ديت پايت موفقيريمد

 ISO 26000:2010 2ح الزامات و مميزی داخلی استاندارد مسئوليت پذيری اجتماعی يتشر
 SA 8000:2014 2ح الزامات و مميزی داخلی سيستم مديريت پاسخگويی اجتماعی يتشر

 2 کنترل ھای عملیاتی سیستم ھای مدیریت
 ISO/TR 10013 2اس الزامات ت بر اسیفیت كیریستم مدین مستندات سیتدو
 CE 2ت محصول يفيد كييبا استاندارد تا يیآشنا

 2 تيفيدوره جامع تربيت کارشناس تضمين ك
 Quality Lean( 2کيفيت ناب با حلقه های خودگردان کيفيت (

 IWA4 2راهنمای استقرار سيستم مديريت کيفيت در سازمان های دولتی 
 TQM( 2ت جامع (يفيت كيريمد
 QFD( 2ت (يفيفه كيسترش وظگ

 2 کنترل کيفيت عمومی
 SQC( 2( یت آماریفیكنترل ك
 2 به شيوه ژاپنی TQCر يت فراگيفيكنترل ك

 2 سطح کيفی نقص صفر 
 2 اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی در کنترل کيفيت

 QCC 2دوایر کنترل کیفیت 
 COQ( 2ت (يفينه های كيت هزيريمد

 2 مه کيفيتتدوين نظامنا
 2 ارزيابی انطباق

 QFD( 2ت (يفيفه كيگسترش وظ
 ISO 10004  1استاندارد ايزو رضايتمندی مشتری 

 ISO 10002  1استاندارد ايزو رسيدگی به شکايات مشتری 
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  دوره ھای آموزشی مدیریت محیط زیست،مدیریت ایمنی و بھداشت حرفھ ای   

 

مدت 
 دوره 
 (روز)

 ISO 2 14001:2015ح الزامات و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس مبانی، تشری
 ISO 14001:2015 2ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست 

 ISO 45001:2018 3مبانی، تشريح الزامات و استقرار سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس 
 ISO 45001:2018 5رفه ای بر اساس مميزی داخلی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت ح

 ISO 14001:2015 5سرمميزی سيستم مديريت محيط زيست 
 ISO 45001:2018   5سرمميزی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس 

 -  HSEدوره آموزشی تربيت کارشناس 
 NEBOSH ICG 3ایمنی و بھداشت حرفھ ای  
 CB 2و کسب موفقيت در مميزی  ISO 14001:2015راهکارهای استقرار بهينه 
 CB 2و کسب موفقیت در ممیزی  ISO 45001:2018راھکارھای استقرار بھینھ  

 2 ايمنی عمومی
 2 ايمنی کار در ارتفاع

 2 تجهيزات حفاظت فردی
 2 پيمانکاران HSEمديريت 

 2 پايش و اندازه گيری عوامل زيان آور
 2 کمک های اوليه
 2 ط اضطراریواکنش در شراي

 2 ارگونومی
 2 ايمنی و آتشنشانی عمومی

 2 ایمنی کار در آزمایشگاه
 HSE-MS 2 داخلی مبانی، تشريح الزامات و مميزی 

 HSE 2سرمميزی سيستم مديريت 
 ISO 31010 2تشريح تکنيک های ارزيابی ريسک بر اساس استاندارد  
 ISO 39001:2012 2ساس استاندارد بين المللی آشنايی با سيستم مديريت ايمنی ترافيک بر ا 

 IOGP 2های بر اساس راهنما HSE-MSزی داخلی يح الزامات و مميمبانی، تشر
 2 ت بحران و ایمن سازی صنایعیریمد

 2 ع و معادنيرعامل در صنايپدافند غ
 2 ن نامھ ھای حفاظت و بھداشت كار (الزامات وزارت كار)یی با آئیآشنا

 HSE 2ی برنامه ريز
 2 منی پروژهيپيمانکاران و ا HSEت يريمد

 2 منی و راهكارهای ارتقاء آنيفرهنگ ا
 2 نقش سرپرستان در كاهش حوادث شغلی

 2 آشنايی با عوامل زيان آور محيط کار
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 2 بیماری ھای شغلی و طب کار
 2 عيماری های شايی با بياصول بهداشت فردی و آشنا

 2 ط کارارزیابی ارگونومیک محی
 2 امداد و نجات و کمک های اوليه در حوادث

 2 یفرآيندمديريت ايمنی در صنايع 
 PHA 2ل خطر به روش يه و تحليتجز

 2 هزينه يابی حوادث
 2 ل و گزارش نويسی حوادثيه و تحليبررسی، تجز

 2 فرآیندز مخاطرات یآنال
 HSE 2اقتصاد  

 2 منی)یستم ای(بررسی نقاط شكست در س منییستم ایت سیریم و مدیی با مفاھیآشنا
 HSE 2منی و بهداشت حرفه ای يطی، ايست محين المللی زين و مقررات ملی و تعهدات بيقوان

 EOC 2طراحی اتاق مديريت بحران 
 2 یدر حمل و نقل درون كارگاه یمنيا

 2 يمنی در فضای محصور، محدود و بسته
 2 در انبارها یمنيا
 2 برق یمنیا
 2 مخازن تحت فشار یمنيا
 2 یمنی تانکرھا (بارگیری و تخلیھ)ا
 2 یدر جوشكار یمنيا
 2 معادن روباز یمنيا

 2 یو آتشنشان یمنيا یالملل نيب یها و استانداردها با سازمان يیآشنا
 2 های اعالم و اطفاء حريق اتوماتيک و دستی شناخت سيستم

 PPE 2 یل حفاظت فرديوسا
 2 و نحوه كار با آنھا یتنفس یاھ انواع دستگاه

 2 گازها یتخصص یمنيا
 2 ھای ایمنی طراحی سیستم

 2 ارزيابی ريسک حوادث
 ISO 31000 2ايمنی مبتنی بر استاندارد  کسيت ريريمد
 ISO 17776:2016 2ع نفت و گاز و پتروشيمی بر اساس يسک در صنايابی ريی خطر و ارزيهای شناساکيتكن

 2 نقل و نگهداری مواد خطرناک و قابل اشتعال منی در حمل ويا
 2 يیايميمنی كار با مواد شيا

 MSDS 2منی مواد یفرم اطالعات ا
 2 می مواد قابل احتراقیش
 2 منی در برابر پرتوها و اشعهيا
 2 منی در پروژه های عمرانیيا
 2 منی تونليا
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 2 برداریات گودبرداری و خاک يايمنی عمل
 2 ژه های ساختمان سازیدر پرو یمنيا
 2 منی قالب و آرماتوربندییا

 2 ايمنی زلزله و راهکارهای کاهش خسارت
 2 ن آالتیمنی ماشیا
 2 منی كار در ارتفاعيا

 2 ايمنی آسانسور
 2 ل باالبريمنی كار با ليفتراک و وسايا

 2 ها ايمنی تخصصی جرثقيل
 2 منی در حمل و نقل درون كارگاهیيا

 2 فضای محصور، محدود و بستھ ایمنی در
 2 منی شبكه های گازرسانیيا

 2 ایمنی تخصصی شبکھ ھا و ایستگاه گاز متان و اکسیژن
 2 عيعی در صنايمنی مصرف گاز طبيا

 2 قيآتشنشانی و اطفاء حر
 2 قيابی حريعلت

 2 سم شناسی آفت کش ها و ايمنی آنها
 2 ی و آشپزخانهيبهداشت مواد غذا

 2 ت سبز (دولت سبز)یریبا مد ییآشنا
 ISO 14031 2ارزيابی عملکرد زيست محيطی 

 2 ش و كنترل آالینده ھای صنعتییپا
 2 ت مواد زائد جامد صنعتی و معدنیيريمد

 2 کنترل و مديريت پسماند و ضايعات خطرناک
 2 روش های كنترل و مقابله با آلودگی های صوتی

 2 كنترل آنهاک و روش های يولوژيآلودگی های ب
 2 مديريت پسماند

 2 یطیست محیجرائم ز
 2 عات، پسابها و پسماندهايسيستم مديريت جامع ضا

 2 ستیط زیت محیرین مدیروش ھای نو
 2 طیيست محيامدهای زيسک، جنبه ها و پيابی ريی خطرات و ارزيها و ابزارهای شناساکيتكن

 IOSH 2مديريت ايمنی 
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  تخصصی صنعت عمراندوره ھای آموزشی 

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 2  ـز بھا، متره و برآورد پروژه ھای عمرانییآنال
 2  مصالح شناسی ساختمانی

 2  تکنولوژی بتن پیشرفتھ
 2  تكنولوژی بتن سبک

 2  اجرای بتن
 2  نقش انواع سیمان در ساخت و اجرای نسل جدید بتن

 2  بتن ھای مصرفی در سـازه ھای مدرن
 2  تن و اجرای آن در نواحی جنوبی و گرمب

 2  شات راھسازییبتن آسفالتی و آزما
 2  قاوم سـازی قالبھای بتنی با بادبند فلزی

 2  ر بتنیآشـنایی با روش ھای تعم
 2  ر مسلحیری از خوردگی سـازه ھای بتنی مسلح و غیروش ھای جلوگ

 2  آرماتور بندی
 2  ینرم افزارھای محاسبات ساختمان

 2  تحلیل سازه
 2  دی در طراحی و محاسـبھ سازه ھای فوالدی/ بتنیینكات كل

 2  نظارت بر اجرای سـازه ھای بتنی و فوالدی
 ETABS  &SAFE    2طراحی سـازه ھای فوالدی و بتنی با نرم افزارھای  

 2  آنالیز ارتعاشات سازه
 ANSYS  2محاسـبھ تنش در سازه ھای  فوالدی با نرم افزار 

 2  مقاوم سازی سازھھا و مھندسی زلزلھ
 2  ک سازه و مھندسی زلزلھینامید

 GC(  2(ھستھ  یات خاكیعمل
 2  بررسی مسائل ژئوتکنیکی پروژه ھای خاص

 2  ك لرزه اییژئوتكن یمھندس
 2  پی سازی پیشرفتھ

 2 برداریمحوطھ سازی و خاك
 2 آشنايی با آزمايشات مکانيک خاک

 ARCGIS  2 9.3با نرم افزار  يیاآشن
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  دوره ھای آموزشی تخصصی صنعت شیمی و پلیمر

 

مدت 
 دوره 
  (روز)

 GC(  2كروماتوگرافی گازی (
 HPLC(  2ی باال(یع با كارایكروماتوگرافی ما

 2  شناسایی و اندازه گیری بھ روش طیف سنجی مادون قرمز
 AAS  2اتمی  اصول تئوری و كاربردی اسپكتومتری جذب

 2  تجزیھ کمی و کیفی مواد و عناصر 
 2  اصول تھیھ و نگھداری مواد محلول و شیمیایی

 2  مرییع پلیمی و تكنولوژی صنایش
 2  مدل سازی و شبیھ سازی دینامیکی راکتورھای پلیمریزاسیون

 2  اصول شناخت کاتالیزورھای زیگلر ناتا
 2  آشنایی با االستومر

 2  ستیکتكنولوژی ال
 2  ون در صنعت الستیکیشناخت مواد افزودنی و طراحی فرموالس

 2  ھای شکل دھی در صنعت الستیکفرآینداختالل و 
 2  آزمون و سنجش خواص در الستیک

 2  ھای شکل دھی در صنعت الستیکفرآینداختالل و 
 2  آزمون و سنجش خواص در الستیک
 2  تیکیآشنایی با خواص و كاربرد مواد پالس

 2  تکنولوژی رنگ
 2  رزین و پوشش ھای صنعتی

 2  بازرسی رنگ
 

 

  
  دوره ھای آموزشی تخصصی مھندسی جوش 

 

مدت 
 دوره 
  (روز)

   استانداردھای جوشكاری
   اصول محاسبھ و طراحی در جوشكاری

   اصول انتخاب و روش جوشکاری
   WPSی با دستورالعمل جوشكاری یآشنا

   RTIجوش بھ روش رادیوگرافی بازرسی 
   بازرسی جوش از طریق امواج مافوق صوت

   وب جوش و راه ھای برطرف كردن آنیشناخت ع
   NDTرمخرب یتست ھای غ

   تکنیک ھای نوین تست ھای غیرمخرب آلتراسونیک
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   متالوژی جوشكاری
   ات حرارتی در جوشیعمل
   شگرم در جوشكاریین مقدار پییتع

   MIG/MAGكاری جوش
   جوشكاری با قوس الکتریکی

   جوشكاری با گاز آرگون
   جوشكاری تخصصی

   ومینیجوشكاری آلوم
   ات حرارتی فوالدھای كربنی سادهیروش ھای جوشكاری و عمل

   ل و جوشكاری آن ھایی با فوالدھای استنلس استیآشنا
   رییجوشكاری فوالدھای ابزار و جوشكاری تعم

   نیرآھنی و رنگیشكاری فلزات غجو
   جوشکاری ورق ھای روکش شده

   شناخت انواع چدن و جوشكاری آن ھا
   جوشـكاری لولھ ھای گاز و استانداردھای آن

   طراحی جوش در سازه ھای فلزی
 

  
  دوره ھای آموزشی نگھداری و تعمیرات -15

مدت  
دوره 
 (روز)

  
 ISO 55001:2014  2مبتنی بر استاندارد ) PAMمديريت دارايی های فيزيکی(

 Uptime 2ارزيابی و تدوين نقشه راه تعالی مديريت دارايی های فيزيکی بر اساس مدل 
 LCC( 2ھزینھ چرخھ عمر دارایی ھای فیزیکی (

 OEE( 2اثربخشی جامع تجھیزات  (
 ISO 14224:2016 2مديريت اطالعات تجهيزات بر اساس استاندارد 

 2 يت نگهداری، تعميرات و مديريت دارايی های فيزيکیمميزی وضع
 2 ) مقدماتیPMاصول نگھداری و تعمیرات پیشگیرانھ (
 2 ) پیشرفتھPMاصول نگھداری و تعمیرات پیشگیرانھ (

 TPM( 2و تعمیرات بھره ور فراگیر ( ینگھدار
 PMO( 2رات (يبهينه سازی نگهداری و تعم

 2 تعميرات برنامه ريزی هوشمند نگهداری و
 RCFA( 2تکنیک ھای تجزیھ و تحلیل علل ریشھ ای خرابی ماشین آالت وتجھیزات (

 2 نگھداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان
 PDM/CBM 3ت يرويکردهای نوين نگهداری و تعميرات مبتنی بر وضع

 1 تعميرات آناليز بحرانی و اولويت بندی تجهيزات، دستگاه ها و فعاليت های نگهداری و
 2 انتخاب، محاسبھ و تحلیل شاخص ھای کلیدی عملکرد در نگھداری و تعمیرات

 2 مدیریت ھزینھ ھای نگھداری و تعمیرات
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 3 بھینھ سازی انبار و مدیریت قطعات یدکی در نگھداری و تعمیرات
 

  
  دوره ھای آموزشی مدیریت انرژی 

 

مدت  
 دوره 
  (روز)

 ISO 50001:2018  3ت انرژی بر اساس يريستم مدياخلی سح الزامات و مميزی ديتشر
 ISO 50001:2018 5سرمميزی سيستم مديريت انرژی مبتنی براستاندارد 

 ISO 50002:2014 2ممیزی انرژی مبتنی بر استاندارد 
 ISO 50006:2014 2اندازه گیری عملکرد انرژی و تعیین خط مبنای انرژی مبتنی بر استاندارد 

 AS/NZS 3598 2ل مصارف مبتنی بر استاندارد یژی و تحلزی انریمم
 2 ت و كاهش آنيريزی فنی مصرف انرژی و رو ش های مديمم

 1 اقتصاد سنجی انرژی
 2 اصول خرید در سیستم مدیریت انرژی

 1 ارزیابی اقتصادی پروژه ھای بھبود مصرف انرژی
 2 ت و بهينه سازی مصرف انرژیيريستم های مديس

 2 قوانين ملی و بين المللی بهينه سازی مصرف انرژیمجموعه 
 2 اصول مدل سازی انرژی
 2 محاسبات جرم و انرژی

 2 تحلیل جریان انرژی در واحدھای صنعتی
 2 ع كوچک و متوسطيت مصرف انرژی در صنايريمد

 1 آشنايی با استانداردهای مصرف انرژی در صنايع مختلف
 M&V( 1یستم مدیریت انرژی (اندازه گیری و صحھ گذاری در س

 1 پایش و ھدف گذاری انرژی
 2 مدیریت و بھینھ سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان
 2 مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی در صنايع معدنی
 2 مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی در صنايع فلزی

 2 مدیریت و بھینھ سازی مصرف انرژی در صنعت خودرو
 2 ھینھ سازی مصرف انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیمدیریت و ب

 2 مدیریت و بھینھ سازی مصرف انرژی در صنایع غذایی
 2 مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی در بيمارستان ها و مراکز درمانی

 2 مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان
 2 چک لیست انرژیمقررات ملی ساختمان و نرم افزار  19مبحث 

 1 ت مصرف انرژی در ساختمان ھای اداری و مسكونییریمد
 1 بهينه سازی مصرف انرژی الکتريکی در صنعت

 1 بهره وری انرژی در الکتروموتورها و درايوها
 2 عینھ سازی مصرف سوخت در صنایبھ

 1 بھینھ سازی مصرف سوخت و انرژی در موتورخانھ ھا
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 1 بهره وری سوختسات و يق كاری تاسيعا
 2 راهکارهای کاهش مصرف انرژی در تاسيسات حرارتی و برودتی

 1 بھینھ سازی مصرف انرژی در بویلرھا
 2 بھینھ سازی مصرف انرژی در کمپرسورھا و پمپ ھا و فن ھا

 1 بھینھ سازی مصرف انرژی در توربین ھای بخار و گاز
 2 حتراقهای افرآيندمديريت و کنترل عملکرد انرژی در 

 2 بهينه سازی مصرف انرژی در کوره ها
 2 بھینھ سازی مصرف انرژی در مبدل ھای حرارتی و برج ھای خنک کننده

 2 اصول طراحی و نگھداری سیستم تولید و توزیع بخار با رویکرد کاھش مصرف انرژی
 2 عیل آنھا در صنایافت مواد و انرژی و تبدیباز

 1 تراز و ترازنامه انرژی
 

 
 دوره ھای آموزشی مدیریت پروژه

 

مدت  
 دوره 
  (روز)

 PMP  5دوره جامع آمادگی آزمون 
 2 زه ملی مديريت پروژه)يآشنايی با مدل ملی تعالی پروژه(جا

 UNIDO 2براساس روش  Comfarامكان سنجی پروژه های صنعتی با استفاده از نرم افزار 
 UNIDO 3و براساس روش  Excelنرم افزار  امكان سنجی پروژه های صنعتی با استفاده از

 PEM 3ها بر اساس مدل تعالی پروژه  هابی پروژيارز
 2 فنی و اقتصادی و توجيه پذيری پروژه یابيارز

 1 فهرست بها، متره و برآورد پروژه
 2 ن کنندگان پروژهيمانكاران و تاميابی پيارز

 1 زی و كنترل پروژهيبرنامه ر
 PMBOK:2017 2س استاندارد ت پروژه براسايريمد

 ISO 21500:2021 2ح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت پروژه يمبانی، تشر
 1 الگوهای شايستگی مديريت پروژه

 Prince 2 2مديريت پروژه ها به روش 
 EPC 2مديريت و اجرای پروژه های مهندسی، تدارک و ساخت 

 EVM 2ش کسب شده مديريت عملکرد پروژه با رويکرد مديريت ارز
 EVPM 1تکنيک ارزيابی ارزش حاصله در مديريت پروژه 

 PMIS 1ت پروژه يريستم های اطالعات مديس
 1 مديريت زمان پروژه

 1 مديريت مهندسی پروژه
 1 مديريت منابع انسانی پروژه

 1 مديريت ذينفعان و ارتباطات پروژه
 1 اخالق حرفه ای در مديريت پروژه



TRAINING CALENDER - OSPCO 10 

 ISO 10006:2017 2يت در پروژه بر اساس مديريت کيف
 Portfolio Management 1مديريت سبد پروژه 

 3 مديريت مالی پروژه ها (بودجه بندی، هزينه، سود و وصول مطالبات)
 2 مديريت و کنترل هزينه در پروژه

 1 ر در پروژهييت تغيريمد
 1 سک پروژهيت ريريمد

 1 مديريت تدارکات پروژه
 2 پروژه HSEمديريت 

 WBS 2تدوين ساختار شکست کار پروژه 
 1 ثبت دانش، تجارب و مستندسازی آموخته های پروژه (مديريت دانش پروژه)

 PMO 2ايجاد دفتر مديريت پروژه 
 1 ن آالت در پروژهيزات و ماشينه تجهيروش های انتخاب به

 2 ت حقوقی پروژه هايدگی به صورت وضعينحوه رس
 Claim Management 2اختالفات پروژه ت ادعا و يريمد

 3 مقدماتی MSPبرنامه ريزی و کنترل پروژه با نرم افزار 
 3 پيشرفته MSPبرنامه ريزی و کنترل پروژه با نرم افزار 

 Primavera Enterprise Expert Choice 2نرم افزار 
 Pert Master 2نرم افزار مديريت ريسک پروژه 

 

 
 دازه گیری و آزمایشگاه دوره ھای آموزشی ان

 

مدت  
 دوره 
  (روز)

 ISO/IEC 17025:2017  3ح الزامات و مميزی داخلی آزمايشگاه های تست و کاليبراسيون يتشر
 ISO 17025:2017 2مديريت و ارزيابی ريسک در آزمايشگاه مبتنی بر 

 1 ونیبراسیج و صحھ گذاری روش ھای آزمون كالین کیفیت نتایتضم
 Minitab 3اعتبار نتایج آزمون و تصدیق با نرم افزار اطمینان از 

 E.U.M 2ريشه يابی خطاها و محاسبه عدم قطعيت در اندازه گيری 
 MSA( 2ری (يستم اندازه گيل سيه و تحليتجز

 2 ری و کالیبراسیون عمومییستم ھای اندازه گیت سیریمد
 ISO 10012:2003 2ری و کالیبراسیون بر اساس یاندازه گ

 2 الیبراسیون ابعاد ک
 2 کاليبراسيون جرم 
 2 کاليبراسيون حجم 

 2 کالیبراسیون دما
 2 کالیبراسیون سرعت 

 2 کاليبراسيون فشار
 2 کاليبراسيون کوليس و ميکرومتر
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 ISO 15189 3ح الزامات، مستند سازی و مميزی داخلی استاندارد کيفيت آزمايشگاه های تشخيص طبی يتشر
 ISO 15190 1منی در آزمايشگاه های تشخيص طبی مبتنی بر استاندارد الزامات اي

 1 اصول صحه گذاری محيط کشت
 GLP(Good Laboratories Practice 1آشنايی با (

 2 محلول سازی در آزمايشگاه ها و صنايع
 

  
  دوره ھای آموزشی امنیت و فناوری اطالعات -6
 

مدت  
 دوره 
  (روز)

 ISO 27001:2013  3ت اطالعات يت امنيريستم مدييزی داخلی سح الزامات و مميتشر
 ISO 27005:2018 2ت اطالعات بر اساس يسک در امنيت ريريمد

 ISO 27035 2مدیریت رخدادھا در امنیت اطالعات بر اساس 
 ISO 27003 3اصول استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

 ISO 27004 1ات سيستم مديريت امنيت اطالع یارزيابی اثربخش
 2 آشنايی با الگوهای تهيه خط مشی ها، چک ليست ها و رويه های امنيت اطالعات

 1 تبادل اطالعات(افتا) یت فضایبا امن ییآشنا
 3 اصول امنیت شبکھ -مدیریت کنترل دسترسی

 Penetration Test 2تست نفوذپذیری 
 2 چالشها و راهکارها)امنيت اطالعات در سامانه های کنترل صنعتی(تهديدات، 

 2 مديريت حوادث امنيت اطالعات
 CERT/CSIRT 2تی یدادھای امنیی بھ رویم ھای پاسخگویسازماندھی ت

 2 آشنایی با روشھای ارزیابی ریسک و مدیریت مخاطرات فناوری اطالعات و ارتباطات
 1 نقش فناوری اطالعات در مديريت ريسک سازمان

 TIA-942 3زيرساخت ارتباطات مراکز داده  تشريح الزامات استاندارد
 ITSMS 1ت خدمات فناوری اطالعات يريستم مديی با سيآشنا

 ISO 38500 2ت فناوری اطالعات يح الزامات و مستندسازی حاكميتشر 
 ITIL Foundation V.3 2اصول و مفاهيم کتابخانه زيرساخت فناوری اطالعات 

 OTRS 2 به کمک نرم افزار ITILپياده سازی 
 MIS 1سيستم های اطالعات مديريت 

 ITSP 2معماری سازمانی بر اساس فناوری اطالعات 
 COBIT 3ت استراتژيک فناوری اطالعات مبتنی بر رويکرد يريمد

 2 برنامه ريزی فناوری اطالعات و ارتباطات
 1 ابی سطح فناوری اطالعات در سازمان هاياصول ارز

 1 فناوری اطالعات ارزيابی سرمايه گذاری در
 1 تأثير فناوری اطالعات بر مديريت منابع انسانی

 ISO20000-2 2و  ISO 20000-1ت خدمات فناوری اطالعات يريستم مديح الزامات و مميزی داخلی سيتشر
 ISO 20000-1:2018 5ت خدمات فناوری اطالعات یریستم مدیسرممیزی س
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 ISO 22301:2019 2ت تداوم كسب وکار يريی سيستم مدح الزامات، مستند سازی و مميزی داخليتشر
 ISO 22301:2019 5ت تداوم كسب وکار يريسرمميزی سيستم مد

 2 مھندسی مجدد کسب و کار بر پایھ فناوری اطالعات و ارتباطات
 1 استراتژی کسب و کار الکترونیکی

 1 چالش ھای مدیریت دیجیتال
 1 در بهره وری کارکنان به کارگيری اتوماسيون اداری و نقش آن

 1 ارزيابی کيفيت خدمات الکترونيک
 E-Trust,E-satisfaction&E-Loyalty( 1ت و اعتماد الكترونیکی (یوفاداری، رضا

 E-Citizen 2شھروند الکترونیک 
 E-Commerce 2تجارت الکترونيک 

 BI 1هوش تجاری 
 Power BI 3طراحی داشبوردهای هوش تجاری با نرم افزار 

PCI (Payment Card Industry)2 
 2 آشنايی با مفاهيم پايگاه داده ها

 SQL Server 3طراحی و پياده سازی پايگاه داده ها با 
 1 نترنتيترفندهای جستجوی حرفه ای در ا

 

 
 دوره ھای آموزشی امور اداری و سازمانی

 

مدت  
 دوره 
  (روز)

 2  ن طرح تحول نظام اداریيتبي
 2 یعکاسی صنعت

 1 کمپ پاس (وظایف و مسئولیت ھای نگھبان کمپ)
 2 حفاظت و صیانت از مجموعھ ھا
 1 بهداشت روانی کارکنان انتظامات

 2 قوانين و اصول استفاده از وسايل انتظامی در مواقع بحرانی(باتوم، تونفا، گاز اشک آور، شوکر و...)
 2 مھارت ھای انتظامات و حراست(حفاظت فیزیکی)

 1 ت اطالعاتحفاظ
 1 ط كاریاست ھای انظباطی در محیس

 2 آداب پذيرايی و تشريفات
 2 رخانه الكترونيکیيدب

 2 ون اداری و دستاوردھای آن در سازمانیاتوماس
 2 در امور اداری Excelكاربرد نرم افزار 

 1 اصول نگارش نامه های الكترونيکی موثر
 2 گزارش نويسی فنی

 3 سیياداری و فن گزارش نو آئين نگارش مكاتبات
 2 نیيت امور اداری و كارگزيريمد
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 1 اخالق كار و ارزش های سازمانی
 1 وجدان كاری و سالمت اداری

 1 م ارباب رجوعيطرح تكر
 1 رانين دفاتر مديمهارت های كاربردی مسئول

 1 خصوصيات شخصی و رفتاری منشی ها و مسئولين دفاتر
 2 فن بايگانیت اسناد، مدارک و يريمد

 

 

  
  دوره ھای آموزشی مدیریت

 

مدت  
 دوره 
  (روز)

 1  سازمان های كالس جهانی
 Business Plan 2اصول و مبانی تدوين اثر بخش طرح تجاری 

 Canvas Business Model 2مدل سازی کسب وکار بر پایھ مدل کانواس 
 1 حاکمیت شرکتی(ویژه اعضای ھیئت مدیره)

 2 تژيک و عملياتیهدف گذاری استرا
 3 زی استراتژيکيت و برنامه ريريمد

 1 تفکر استراتژیک
 2 آینده پژوھی در مدیریت و تدوین سناریوھا

 2 ارزیابی بلوغ سازمانی و کاربرد آن در انتخاب استراتژی
 BSC 2مديريت و جاری سازی استراتژی ها بر اساس مدل 

 2 های سازمان تدوين برنامه عملياتی در راستای استراتژی
 3 زییتکنیک ھای برنامھ ر

زی استراتژیکیكاربرد آن در برنامھ ر   Data Mining1 
 2 سنجش و ارزيابی عملکرد و کارايی

 1 ن كانریينظام هوش
 1 ت بحرانيريمد
 1 ر و تحولييت تغيريمد

 OCM 2مديريت تغيير سازمانی 
 ORM 2مديريت ريسک سازمانی 

 2 سيستمی کالن نگری و تفکر
 CSR 1مسئوليت پذيری اجتماعی سازمان 

 2 نگيمديريت و سازماندهی شرکت های هولد
 3 معماری سازمانی

 1 ت و رهبری بر مبنای ارزش هايريمد
 2 توسعه مهارت های رهبری

 2 رانيابی مديخودارز



TRAINING CALENDER - OSPCO 14 

 1 راهکارهای تقويت قاطعيت و صراحت در مديران
 2 تیریش در مدتكنیک ھا و ابزارھای اثربخ

 1 جلوه مدیریت(کالم، رفتار، پوشش، معاشرت)
 1 رانیت در ایریت بومی و چالش ھای فراروی مدیریمد
 1 تيريب های شغلی در مديآس
 1 تيريشه های نو در مدياند

 1 فنون سخنرانی حرفھ ای ویژه مدیران
 1 آیین گفتار موثر ویژه مدیران

 1 در کالس جهانی )Coachingمهارت های مربی گری (
 3 توسعه مهارت های مديريت و سرپرستی

 2 اصول مديريت و سرپرستی
 1 اصول و مبانی نظارت و كنترل

 1 یاصول و مبانی سازمانده
 1 مديريت زمان و الگوهايی برای تنظيم وقت مديران

 1 آداب برگزاری جلسات مجازی
 1 فن مديريت جلسات

 1 تئوری تا اجرا اتاق فكر و ايده پردازی، از
 1 ديو ايجاد كسب و كار جد ینياصول كارآفر

 ISO 56002:2019 1سيستم مديريت نوآوری بر اساس 
 CEO 2مهندسی مداوم سازمانی 
 OD 1توسعه و بهبود سازمانی 

 2 ستگی سازمانیيطراحی مدل شا
 1 عارضھ یابی سازمانی

 2 مهارت ها و تکنيک های حل مسائل مديريتی
 2 ریيم گيو فنون تصم فرآيند

 2 مدیریت مشارکتی و نظام پیشنھادھا
 2 ت و سازمانیری) و كاربرد آن در مدEI-EQ( یجانیھوش ھ

 1 ران در قرن حاضریاز مدیھوش فرھنگی، ن
 MBO 1ت بر مبنای هدف يريمد
 KM 1ت دانش يريمد

 1 عوامل موثردر بالندگی سازمان
 1 شاخصه های مدير حرفه ای

 1 يريت نيازهای تکاملی سازمانمد
 1 ت فرھنگ سازمانییریمد
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  دوره ھای آموزشی تخصصی صنایع فلزی و مھندسی متالوژی

 

مدت  
 دوره 
  (روز)

 2   با تحوالت جهانی صنعت فوالد يیآشنا
 2  ع فلزیينانوتكنولوژی و كاربرد آن در صنا 
 2  الدآشنایی با کاربرد عناصر میکرو آلیاژی در صنعت فو 
 2  وب محصوالت نوردییع 

 2 نورد گرم فرآيند 
 2  ديمتالوژی عمومی و روش های تول 
 2  متالوژی تولید فوالد تمیز 
 2  استانداردھای ورق فوالدی 
 2  د فوالدیانتخاب مواد كار با كل 
 2  متالوژی توليد فوالد قلع اندود 
 2  شناسايی و انتخاب فوالدهای مهندسی 
 2  انجام آزمایشات خواص مکانیکی و شکل پذیری فلزات 

 2 مكانیک شكست فلزات 
 2  آناليز شکست فلزات آلياژی

 2  ات حرارتی و نقش آن در بهبود کيفيت قطعات صنعتیيعمل 
 2  آزمايشگاه متالوگرافی و عمليات حرارتی 
 2  خته گری مداوميمتالوژی ر 
 2  ای ميدرکسبررسی مراحل احياء در کوره ه 
 2  نسوز و نسوزکاری 
 2  روش های مهار خوردگی و حفاظت كاتدی 

 

  
  دوره ھای آموزشی تخصصی تکنولوژی آب و پسآبھای صنعتی

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 2 ه آب و پسابيستم های تصفيآشنايی با مبانی طراحی و کارکرد س
 2 و فاضالبطراحی، بھره برداری و نگھداری از تصفیھ خانھ ھای آب  
 2 ھ خانھ ھای آب و فاضالبیرونگھداری تصفیتعم 

 2تكنولوژی آب در صنعت 
 2 ه آب شرب/ صنعتیيتصف 
 2 ھ فاضالب ھای صنعتییاصول تصف 

 2 اصول تصفیھ پسآبھای بھداشتی و صنعتی با استفاده از نرم افزارھای شبیھ ساز
 2 شگاھی كنترل کیفیت آبیروش ھای آزما 

 2 گيری پارامترهای فيزيکی و شيميايی آب و فاضالباندازه 
 2 عيون كننده آب صناير و بی يبهره برداری از سختی گ 
 2 ایی پسآب ھای صنعتییمیز شیآنال 
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  كنترل کیفیت آب ھای صنتی/ آشامیدنی 
   آشنايی با گاز کلر و نحوه کار با آن 

 

  
  دوره ھای آموزشی تعالی سازمانی

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 EFQM-INQA 2تشريح معيارهای مدل  
 EFQM- INQA 2خودارزيابی بر اساس مدل 

 EFQM- INQA 3تربيت ارزياب بر اساس مدل  
 EFQM- INQA 2تدوين اظهارنامه بر اساس مدل  

 EFQM 1رسرآمدی مبتنی بر مدل  يزی مسيطرح ر
 1 ت پروژه های بهبوديريمتدولوژی های اولويت بندی و مد

 EFQM 2سبک ھای رھبری در مدل 
 2 و راھکارھای افزایش اثربخشی مدلھای تعالی(ویژه مدیران و کارشناسان تعالی) EFQMدرس آموختھ ھای 

 

  
  گروه مدیریت آموزشی

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 ISO 10015:2019 3تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش 
 ISO 29993:2017 2ش و يادگيری سازمانی بر اساس استاندارد مهندسی نظام آموز 
 ISO 21001:2018 2سيستم مديريت مراکز آموزش های رسمی بر اساس استاندارد   
 2 طراحی و تدوین نظام جامع آموزش در سازمان ھا  
 1 سازمان ھای یادگیرنده  
 2 زی استراتژيک در آموزش و بهسازی منابع انسانی يبرنامه ر 
 1 روانشناسی يادگيری و آموزش  
 1 ستگی یت آموزشی در طراحی مدل شایریالزامات مد 
 2 زی و اجرای آموزش كاركنان یازسنجی، برنامھ ریتكنیک ھای مدرن ن 
 DACUM 2نياز سنجی آموزشی بر اساس مدل   

 MTC 2تدوين محتوای آموزشی 
 1 آموزش  فرآیندنگ یتوریمان

 1 آموزش و اقدامات اصالحی فرآیندآسیب شناسی 
 2 آموزش با تاکید بر تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش  فرآیندتکنیک ھای بھبود 

 1 ريشه يابی علل عدم اثربخشی برنامه های آموزشی و راهکارهای بهبود 
 ROE 1الگوهای ارزيابی سنجش اثربخشی آموزش 

 ROI 1تحلیل بازگشت سرمایھ در آموزش 
 ISO 10017 2ھا در آموزش براساس استاندارد ه و تحلیل دادتجزیھ 
 ISO 10015:2019 1ت مؤثر آموزش بر اساس استاندارد يريمد یابزارها
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 E-Learning 1مبانی آموزش الكترونيکی  
 Train The Trainer 2تربيت مدرسان سازمانی

 1 مهارت های ارتباطی مدرسان
 

 
 ت، انبارداری و امور تجاریدوره ھای آموزشی گروه تدارکا

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 2 آشنایی با کمیسیون معامالت 
 RFP 2اصول طراحی و تهيه درخواست پيشنهاد  

 Vendor List 2ارزيابی فنی پيمانکاران و تهيه 
 2 مھندسی خرید 
 2 اصول کارپردازی عمومی و تخصصی 
 2 برنامه ريزی و مديريت خريد و تدارکات 
 2 یت خرید و سفارشات داخلیمدیر 

 2 مدیریت خرید و سفارشات خارجی
 1 ق استعالم و مناقصھیدھای خارجی از طریخر 

 L/C 2اعتبارات اسنادی  
 2 اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگليسی 

 2 مقررات و اطالعات مورد نیاز ثبت سفارش کاال
 EPL( 1خارجی ( سامانھ جامع امور گمرکی و پنجره واحد بازرگانی

 1 عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاالھای وارداتی
 2 بررسی هزينه و ريسک در واردات

 2 ن و مقررات صادرات و وارداتيقوان
 1 و کاربرد آن در مبادالت خارجی 2020نكوترمز یا

 2 امور گمرکی و ترخیص کاال(با تاکید بر قوانین و رویھ ھای جدید)
 1 در گمرک حقوق صاحبان كاال

 1 طبقه بندی کاال در جدول تعرفه گمرکی
 1 ارزش گذاری کاالهای وارداتی در گمرک و مرجع رسيدگی به اختالفات گمرکی

 2 مه و بازرسی يتجارت خارجی، ب
 2 مقررات و نكات كاربردی حمل و نقل تجاری(زمينی، ريلی، دريايی، هوايی، چند وجهی)

 1 ی مدیریت حمل و نقل بین الملل
 2 مديريت لجستيک

 SCM 2ن یره تامیت زنجیریمد
 ISO 28001 2ن بر اساس  یره تامیت در زنجیت امنیریستم مدیح الزامات سیتشر

 2 استراتژی زنجيره تامين 
 2 معماری زنجيره تامين 

 2 سيستم نوين سفارشات کاال و کنترل موجودی انبار 
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 2 ن انبارداری و انبارگردانیيروش های نو
 2 مديريت انبارها(انبارداری پيشرفته)

 1 برنامھ ریزی سالیانھ و تدوین دستورالعمل ھای انبار 
 2 انبارداری صنعتی

 1 انبارداری مکانیزه(انبارھای ھوشمند)
 2 طراحی و مھندسی انبارھا

 2 در انبار Voiceتکنولوژی 
 2 اصول انبارداری و بهينه سازی فضا و چيدمان موجودی ها

 2 آشنايی با اصول و روش های نوين کدگذاری و طبقه بندی کاال در انبار 
 2 روش ها و تکنيک های نگهداری، حمل و نقل و جابجايی کاال در انبار

 2 مديريت کاهش ضايعات و هزينه در انبارها
 1 ستم كنترل و بازرسی انباریس
 1 سيستم های اطالعاتی و مستند سازی عمليات انبار 
 2 اربرد اصول کیفیت و استاندارد ھای بین المللی در عملیات انبارک

 1 در عملیات انبارداری  5Sاصول 
 2 انبارداری کاالهای خاص

 2 انبارداری در صنایع غذایی
 2 انبارداری در مواد شيميايی

 2 انبارداری در صنایع تجھیزات پزشکی
 2 انبارداری در صنایع دارویی

 2 راکز درمانیانبارداری در م
 

 
 دوره ھای آموزشی صنعت سیمان

 

مدت  
 دوره 
  (روز)

  2  روش ھای اختالط مقدماتی مواد اولیھ در کارخانجات سیمان
  2  برق و الکترونیک در صنعت سیمان

  2  اکتشاف و استخراج و بھره برداری از معادن سیمان
  2  کنترل کیفی در صنایع سیمان

  2  بھینھ سازی و مدیریت مصرف انرژی در صنعت سیمان
   2  اپراتوری کوره ھای دوار و گرفتگی در سیستم پخت

   2  ات و سوخت ھای ثانویھضایعاستفاده از 
   2  نسوز و نسوز کاری در صنعت سیمان

   2  خوردگی نسوز ھا در صنعت
   2  مکانیسم شارژ و سایش

   2  سوخت واحتراق در صنعت سیمان
   2  ساختمان و اصول کار و تعمیر الکتروفیلتر ھا در صنعت سیمان

   2  محیط زیست در صنعت سیمان
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   2  زبان تخصصی در صنعت سیمان
   2  کاربرد سوخت ھای جایگزین

   2  تکنولوژی پخت در صنعت سیمان
   2  عت سیماندایش و جدایش در آسیب ھای گلولھ ای صنرندازه ذرات و اثر بر بھبود خاتکنولوژی کاھش 

   2  سیکل ھای ترکیبات فرار در سیستم پخت سیمان و روش ھای جلوگیری از آن
   2  اصول و روش کار ممیزی انرژی در صنعت سیمان

   2  موازنھ جرم و حرارت در فرآین تولید سیمان
   2  پخت با استفاده از مطالعات میکروسکوپی کلینکر فرآیندبھینھ سازی 

   xrd  2یھ و کلینکر با استفاده از دستگاه بررسی کیفی مواد اول
   2  تھیھ و نگھداری محلول ھای شیمیایی

   2  شیمی سیمان پرتلند
   2  فیزیک سیمان پرتلند

   2  دوره ی اختصاصی رفع گرفتگی در پیش گرمکن ھا
   2  شناخت ماشین آالت سیمان

   2  تعمیر ماشین آالت برقی و الکترونیکیو نگھداری 
   2  مھم در بھره برداری از کوره ھای دوار سیمانپارامترھای 

   2  تنظیم مواد وآنالیز نمونھ ھای سیمان توسط اشعھ ایکس
   2  و کالیبراسیون  flame photo meterآشنایی با دستگاه 

   2  مبانی طراحی و برنامھ ریزی ذخایر معدن در صنعت سیمان
   2  آسیب ھای غلتکی

   2  تور ھااصول کار و بھره  برداری سپرا
   2  تکنولوژی ھای اختالط و ھمگن سازی مقدماتی مواد اولیھ در کارخانجات سیمان

   2  اصول تنظیم مواد خام و اولیھ در صنعت سیمان
   2  اصول و مبانی کنترل کیفیت در صنعت سیمان

   2  سیمان ھای خاص و جدید
   2  سیمان ھای مخلوط

X-ray-fluore scenceX-ray-fluore scence  2   
   2  روش ھای محاسبھ مخلوط ھای مواد خام

   2  ) ویژه صنایع سیمانspcآماری( فرآیندکنترل 
   2  کیفیت ویژه ی صنایع سیمان رلروش ھای نمونھ برداری در کنت

   2  ویژه صنایع سیمان-و مستند سازی بر مبنای آن 9001و ایزو  14001آشنایی با استاندارد ایزو 
   2  ی گلولھ ای سیماننحوه راھبری آسیب ھا

   2  پروسھ ی سیمان(سنگ شکن،آسیاب مواد،کوره،آسیاب سیمان)
   2  آموزش تکنسین ھای آزماشگاه شیمی سیمان

   2  آموزش تکنسین ھای آزمایشگاه فیزیک سیمان 
   2  آشنایی استاندارد ھای ملی و بین المللی سیمان

   2  سیماناصول ومبانی عملکرد و فیلتر ھای کیسھ ای در صنعت 
   2  شیوه ھای نوین در تعمیر و نگھداری مکانیکی در صنعت سیمان

   2  آشنایی با پمپ ھا و اصول انتخاب آن ھا در صنعت سیمان
   2  نقش آموزش در ارتقای بھره وری در صنعت سیمان



TRAINING CALENDER - OSPCO 20 

   2  اصول انتخاب کمپرسور در صنعت سیمان
   2  روش کنترل دور موتور ھای الکتریکی

   2  و مدارات راه انداز dcوacر ھای الکتروموتو
   2  خازن ھا و کاربرد آنھا در مدارات الکتریکی

   2  تکنولوژی سیستم ھوای فشرده
   2  مراقبت وضعیت  در ماشین آالت مورد استفاده در صنعت سیمان

   2  مدیریت صدا در صنعت
   2  شناخت روغن ھای صنعتی و گریس ھای صنعتی(روانکارھا در صنعت سیمان)

   2  باالنس ماشین  ھای دوار
   2  تخریب زود ھنگام نسوز در صنعت سیمان و راه کار ھای افزایش طول عمر آن

   2  روش ھای محاسبھ سایش گلو لھ ھای فوالدی  و شارژتکمیلی
   2  قطعھ شناسی در صنعت سیمان

   2  برنامھ ریزی نگھداری و تعمیرات
   2  بھره برداری از سپراتورھا

   2  آزمایشات مواد نسوزآشنایی 
   2  آشنایی با انواع کاربرد تجھیزات ابزار دقیقی در صنعت سیمان

   2  رینگ ھا و یاتاقان ھا در صنعت سیماناسیآشنایی با انواع تعمیر ونگھداری انواع ب
   2  سیستم ھای انتقال مواد در صنعت سیمان

   2  تعمیر و نگھداری گیربکس ھا و کاربرد آن در صنعت سیمان
   2  تعمیر و نگھداری نوار نقالھ ھا و کاربرد آن در صنعت سیمان

   2  رینگ و کوتینگ و چگونگی رفع گرفتگی در کوره ھا
   2  شناخت انواع فن و نحوه تنظیم آنھا(فن باالنس)

   2  مھندسی فن ھا
   2  رفع گرفتگی در پیش گرمکن ھا

   2  آشنایی با کاربرد سوخت ھای جایگزین در صنعت سیمان
 

  
  دوره ھای آموزشی گروه مدیریت منابع انسانی و روانشناسی

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 2 اصول تدوين شايستگی های کارکنان 
 ISO 30400 - ISO 30405 - ISO 30408 - ISO 30409 2استانداردھای بین المللی مدیریت منابع انسانی 

 2 34000تشریح مدل تعالی منابع انسانی 
 2 ل، استانداردسازی و شرح وظيفه نويسی مشاغل يه و تحليتجز

 2 طرح طبقھ بندی مشاغل با تاکید بر آخرین اصالحیھ نظام طبقھ بندی  
 2 ت استراتژیک منابع انسانی یریرویکردھای نوین در مد 

 HRM 2ت منابع انسانی يريمد
 2 برنامھ ریزی منابع انسانی 

 2 ی بھبود آن آسیب شناسی منابع انسانی و راھکارھا
 IDP 3مديريت و برنامه ريزی توسعه فردی 
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 2 كار راھھ شغلی  –ر رشد شغلی كاركنانیطراحی مس
 Job Rotation( 2ی شغل (یزی و جابجایبرنامھ ر 

 2 ت منابع انسانی برای مديران غير منابع انسانیيريمد
 2 ت منابع انسانی در سازمان ھای پروژه محوریریمد
 1 رنده یگادیبع انسانی در سازمان ھای ت منایریمد

 2 توانمندسازی کارکنان
 1 ترغیب کارکنان بھ خالقیت با الگوی ژاپنی 

 2 روش ھای صحیح تعامل و کار با مدیران مافوق
 Team Working 1روش های نوين تيم سازی و کارتيمی  

 2 ری عملكرد)یش و اندازه گیم جداول پایت ترسیا قابلدرجھ(ب 360ابی عملكرد كاركنان مبتنی بر متدولوژی ارزیابی یارز
 2 مدیریت جبران خدمت کارکنان

 2 مديريت حقوق و دستمزد
 1 ھ در كاركنان یزه و روحیروش ھای نوین ایجاد انگ 

 1 ت كاركنانیت رضایریمد
 2 ع پاداش بهره وریيمدل توز -زش ين پرداخت پاداش انگيستم های نويس 

 2 نی كاركنانیگزیپروری و جان ینظام جانش
 2 زی رشد)يی نبوغ و برنامه ريابی و پرورش استعدادها (شناسايمديريت، ارز

 2 جاد بانک استعداد ھا در سازمانیطراحی و ا
 2 نییستھ گزیجذب، استخدام و شا

 2 تکنيک های مصاحبه استخدامی کارآمد
 2 روانشناسی صنعتی و سازمانی 

 2 ران یدان برای مدت شناسی كارمنیشخص 
 2 كاربرد روانشناسی در حل مشكالت منابع انسانی
 2 تکنیک ھای روانشناسی در مدیریت و سرپرستی

 2 مهارت های ايفای نقش فردی و سازمانی
 1 خودآگاھی و شناخت توانمندی ھا

 1 مدیریت تعارض 
 2 مهارت های زندگی شغلی

 1 اصول اجتماع پذیری کارکنان
 2 رفتار و ارتباطات سازمانیت يريمد

 1 مثبت گرایی در رفتار سازمانی
 1 مھارت ھای گوش دادن 

 1 آيين گفتار موثر در سازمان
 2 بھداشت روانی در محیط کار

 2 مدیریت استرس و فشارھای عصبی در محیط کار 
 2 پيشگيری و غلبه بر فرسودگی و آسيب های شغلی

 1 علت یابی ناسازگاری کارکنان 
 1 مديريت خشم و نارضايتی
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 1 ت بر ناشناختھ ھا یریمد
 1 مدیریت باور 

 1 تفکر نقاد و توانايی نقد
 2 توسعھ ظرفیت ھای ذھنی

 1 مهارت های رشد و دگرگونی
 1 شییتكنولوژی فكر و مثبت اند

 1 برنامھ ریزی برای موفقیت فردی در سازمان
 2 مهارت های رفتاری در دوران بازنشستگی

 2 مھارت ھای زندگی 
 2 مھارت ھای تحکیم بنیان خانواده و فرزند پروری 

 

  
  دوره ھای آموزشی گروه حقوق

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 2 آشنايی با قانون مجازات اسالمی (فصل تعديات ماموران دولت)
 2 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

 1 رات اموال دولتیآشنایی با قوانین و مقر
 2 آشنای با قانون معامالت دولتی 

 2 قانون برگزاری مناقصات و آئین نامھ ھای اجرایی آن  
 1 حقوق و قانون تجارت  

 2 ن و مسائل حقوقی قراردادهايه و تدوياصول ته
 2 دستورالعمل تعدیل آحاد بھا

 2 مانیابعاد حقوقی پ
 2 و نظارت بر پيمان هانکات کاربردی در تنظيم قراردادها 

 1 تعیین بیمھ و مالیات قراردادھای کارفرمایی و پیمانکاری
 EPC, EPCF, BOT, BOU 3ن المللی یمسائل حقوقی قراردادھای ب

 EPC/Turnkey 2ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای 
 Joint Venture 2ھ گذاری مشترک یقراردادھای سرما
 2 ع یقراردادھای توز

 2 ندگییای نماقراردادھ
 2 وميقراردادهای كنسرس

 2 حقوق قراردادھای واگذاری دانش و انتقال تكنولوژی
 Claim Management 1مدیریت ادعا 

 2 ت خدمات كشوریيريبا قانون مد يیآشنا
 2 قانون کار با تاکید بر آخرین اصالحات آن  

 1 آیین دادرسی در مراجع تشخیص و حل اختالف روابط کار
 1 ائل کيفری در قانون كارمس
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 2 آئین نامھ ھای حفاظتی و بھداشت کار در قانون(ضوابط قانونی مشاغل سخت و زیان آور)
 1 قوانین و مقررات تامین اجتماعی 

 2 رات قانونين تغييمه و بازنشستگی براساس آخريت بيريمد
 2 روش ھای وصول مطالبات و حقوق اسناد تجاری  

 1 جدید صدور چک صیاد آشنایی با قوانین
 2 ن نگارش مكاتبات حقوقیيآئ

 1 آشنايی با قانون مسئوليت مدنی
 2 کیفری -ری دعاوی حقوقییگیدی در پینكات كل

 1 آگاه سازی جرائم اجتماعی 
 2 قوانین و مقررات ساخت و ساز

 2 حقوق معامالت امالک
 1 قوانين و مقررات گردشگری و هتل داری

 

  
  آموزشی گروه ارتباطات و روابط عمومیدوره ھای 

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 2 شيوه های برقراری ارتباط موثر در سازمان
 2 مھارت ھای ارتباط کالمی و غیرکالمی در سازمان

 NLP 2ر كالم بر رفتاريارتباط موثر با استفاده از دانش تأث
 1 فن بیان و آئین سخنوری موثر
 1 تکاربرد زبان بدن در ارتباطا

 1 مھارت ھای ارائھ موثر مطالب در نشست ھا
 1 مهارت های كاربردی و موثر در مذاکرات تلفنی

 Call Center 1مھارت ھای کلیدی در مراکز تماس 
 2 روابط عمومی نوين

 1 فناوری ھای نوین در روابط عمومی
 1 غات در روابط عمومیيتبل 

 1 اصول و مبانی اطالع رسانی
 1 ام برای وسايل ارتباط جمعیيد پيربردی تولوه های كايش

 2 ری یفنون مصاحبھ با رسانھ ھای نوشتاری، صوتی و تصو
 1 ش ها و مجامعيت برگزاری همايريمد

 1 شیوه ھای حضور موفق در نمایشگاه ھا و غرفھ داری
 2 افكارسنجی و طراحی پرسشنامه

 1 فات در روابط عمومییگاه تشرینقش و جا
 2 ن المللیيفات بيتماعی و تشرروابط اج

 1 روابط عمومی موثر ویژه کارکنان در تعامل با مشتری
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  دوره ھای آموزشی گروه مدیریت بازاریابی و فروش

 

مدت 
 دوره 
  (روز)

 Brand Management 1مديريت و خلق نام تجاری 
 2 ری بنگاه ھای اقتصادییق و توسعھ و نقش آن در رقابت پذیتحق 

 NPD 2ده ها يتجاری سازی ا فرآيندد و يه محصول جدتوسع
 1 اصول قیمت گذاری محصول

 2 ابیيبازار يکت استراتژيريمد
 2 ابییزی استراتژیک بازاریبرنامھ ر

 Marketing plan 2روش های تدوين طرح بازاريابی 
 2 استراتژی اقیانوس آبی و کشف بازارھای ناشناختھ

 2 استراتژی های رقابت
 2 دیریت بازاریابی و فروشم

 2 ابی و فروش با رويکرد صادراتيک های بازاريتكن
 1 تکنیک ھای بازاریابی مدرن

 2 مدلهای نوين بازاريابی و فروش خدمات
 1 بازاریابی خدمات

 1 بازاريابی خدمات بانکی
 2 بازاریابی بیمھ

 1 بازاريابی ديجيتال
 1 ابی و فروشتیکت شناسی و آداب معاشرت در بازاری

 2 غات اثربخشيت تبليريزی و مديبرنامه ر
 1 نقش نیروھای میز پذیرش در ارتقاء فروش و خوش نامی سازمان 

 1 مهندسی فروش
 2 ش فروش در دوره های ركود، تورم و كاهش تقاضايتکنيک های افزا

 2 توسعھ مھارت ھای فروش حرفھ ای
 1 مهارت های فروش حضوری

 2 ش ھای نوین پیش بینی فروش و عوامل موثر بر آنآشنایی با رو
 2 مديريت و برنامه ريزی فروش و توزيع

 2 عیت كانال ھای توزیریمد
 1 مهارت های کليدی ماموران توزيع و پخش

 2 ب شناسی فروشیعارضھ یابی و آس 29
 1 مديريت خدمات پس از فروش 30

 2 رکت ھای پخشمدیریت و برنامھ ریزی بازاریابی و فروش در ش
 2 مهارت های کليدی ماموران توزيع و پخش

 1 اصول فروشندگی در فروشگاه ھای زنجیره ای و خرده فروشی
 1 اصول چيدمان فروشگاهی موثر

 2 اصول، فنون و ھنر مذاكرات تجاری
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 1 کاربرد زبان بدن در مذاکره و بازاريابی 
 2 ان و اثرگذاری موثر بر مخاطبیفن ب

 2 های متقاعدسازی در بازاريابی و فروشتکنيک 
 2 روانشناسی رفتار مشتری 

 1 مديريت موثر جلسات فروش
 Presentation 1اصول ارائھ مطالب و معرفی محصول 

 1 مھارت ھای فروش تلفنی موفق 
 2 (آموزش تخصصی در صنايع و صنوف مختلف)  CRMت ارتباط با مشتری يريمد

 1 با مشتری ناراضی مھارت ھای رفتاری تعامل
 2 (آموزش تخصصی در صنايع و صنوف مختلف) Customers Clubمديريت باشگاه مشتريان 

 ISO 10001 - ISO 10002 - ISO 10003 - ISO 10004 3استانداردھای مدیریت شکایت و رضایت مشتریان 
 CSM 1مدیریت و اندازه گیری رضایت مشتری 

 LOC 1ان يروش های وفادارسازی مشتر
 

  
  دوره ھای آموزشی گروه مدیریت اقتصادی و مالی

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 1 اقتصاد مقاومتی و نقش آن در توانمندسازی سازمان
 1 سالھ 20ی با سند چشم انداز یآشنا
 1 ی با برنامه پنجم توسعه اقتصادی كشوريآشنا

 1 مفاھیم و رویکرد ھای جھاد اقتصادی در سازمان 
 1 ارانه هايت طرح تحول اقتصادی و هدفمندی شناخت اثرا

 1 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی بھ آن
 2 رش در بورسيخصوصی سازی و پذ

 1 سازی یخصوص فرآیندران در یتوانمندسازی مد
 2 آشنايی با بورس اوراق بهادار و بازارسرمايه

 2 ت اوراق بھاداریریھ گذاری و مدیسرما
 2 ه گذاریيابی اقتصادی طرح های سرمايارز

 1 استراتژی ھای سرمایھ گذاری در بازارھای مسکن و بورس
 2 ن مالی پروژه های صنعتیيه گذاری و تأميسرما

 1 سک مالییت ریریمد
 2 صنعتی -ی با مزايای اقتصادی مناطق آزاد تجاریيآشنا

 2 ت ارزی و تبدیل صورت ھای مالی خارجی)حسابداری بین المللی (مبادال
 2 مديريت بحران های بانکی

 2 رمالییران غیت مالی برای مدیریحسابداری و مد
 2 حسابداری و تحليل عوامل موثر بر بهای تمام شده

 ABC( 2ت (ینھ یابی بر مبنای فعالیستم ھزیی با سیآشنا
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 1 آناليز قيمت
 2 شركت ها  ابی عملكرد مالی و اقتصادیيارز

 2  مدیریت اموال و دارایی ھای ثابت(جمع داری اموال)
 2 اتیيبودجه بندی عمل

 2 بودجھ بندی دولتی
 2 نگی در شركت ھایت نقدیریمد

 2 صورت جریان وجوه نقد
 2 نهيت هزيريزی و مديبرنامه ر

 2 در حسابداری Excelكاربرد نرم افزار 
 2 حسابداری مالی
 2 خزانه حسابداری اسناد

 2 حسابداری صنعتی
 2 حسابداری بازرگانی

 2 حسابداری شرکتھا
 2 اتیيحسابداری مال

 1 آشنايی با قوانين ماليات های مستقيم و معافيت های آن (مطابق آخرين تغييرات)
 1 آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و معامالت فصلی

 1 اتیيمه های مالم اظهارنايل و چگونگی تنظيه و تحليتجز
 1 شمول و چگونگی تنظیم الیحھ دفاع سازمان ھا در دادرسی مالیاتی

 1 مبارزه با پولشویی (نکات قانونی و اجرایی)
 ISO 37001:2016 2تشريح الزامات استاندارد سيستم مديريت مبارزه با رشوه خواری 

 2 مانكارییحسابداری پ
 2 حسابداری دارایی ھای بلند مدت

 2 ابداری انبار و اموال حس
 MVA,EVA 2ابی عملكرد يارهای اقتصادی ارزيت با معيحسابداری سنجش مسئول

 2 راتیحسابداری و بودجھ بندی نگھداری و تعم
 2 استانداردهای حسابداری

 2 ھ و ارائھ صورت ھای مالیینحوه تھ
 2 قییصورت ھای مالی تلف

 2 صورت ھای مالی نمونھ
 2 صورت ھای مالی تجزیھ و تحلیل

 2 حسابرسی داخلی وعملياتی
 COSO 2سیستم کنترل داخلی با رویکرد 

 2 آشنایی با نکات مھم حسابرسی تامین اجتماعی 
 2 مهيات بياصول و كل

 2 مهيسک بيت ريريمد
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  دوره ھای آموزشی گروه صنایع غذایی

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 ISO  3 22000:2018مديريت ايمنی مواد غذايی ح الزامات و مميزی داخلی سيستم يتشر
 HACCP 2تجزیھ و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی 

 SFBB 2من بر اساس یا ییت عرضھ مواد غذایریستم مدیس یح الزامات و مستندسازیتشر
 BRC 2الزامات استاندارد ایمنی و بھداشت مواد غذایی 

 2 ارنده و آنتی اکسيدانتکنولوژی کاربرد مواد نگهد
 2 در صنایع غذایی CIPاصول 
 2 یيع غذايدر صنا GMPاصول 

 1 الزامات و چگونگی اخذ نشان حالل در صنایع غذایی
 3 آشپزی صنعتی/ سازمانی

 2 تھیھ و سرو نوشیدنی ھای سرد و گرم 
 

  
  دارو و تجھیزات پزشکیصنایع ھای آموزشی گروه دوره 

 

مدت 
 دوره 
  (روز)

 ISO 13485:2016 3زات پزشكی يع تجهيت در صنايفيت کيريستم مديالزامات و مميزی داخلی س حيتشر
 ISO 13485 -ISO 15223 - ISO 14971( 3الزامات استانداردھای تجھیزات پزشکی(

 ISO 14971 1سک تجھیزات پزشکی برمبنای یت ریریمد
 1 زات پزشكییاداره كل تجھ GMPی با الزامات یآشنا

 MDD93/42/EEC 2و محتوای تکنيکال فايل براساس الزامات  CE Markingبا  آشنايی
 Technical File 1تدوین شناسنامھ فنی تجھیزات پزشکی  

 1 در تجهيزات پزشکی CEمحصول  يفيتکد ييی با استاندارد تايآشنا
 2 ییع دارویابی و فروش در صنایتكنیک ھای بازار
 2 زات پزشكییھابی و فروش تجیتكنیک ھای بازار

 2 ع دارویییی و میکروبی در صنایایمیری از آلودگی ھای شیجلوگ
 2 ط يش ميکروبی محيکنترل و پا

 2 کنترل کیفی مواد ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک
 2 ع دارويیيستم های هواساز در صنايس

 HPLC  &GC 2کروماتوگرافی مایع و گاز 
GMP 15 2ع دارویییتخصصی صنا 

 2 ع دارویی یدر صنا PAن کیفیت یم تضمستیس
 2 ه در صنعت داروسازیيانتخاب و كاربرد مواد اول 
 1 لین كالس اتاق ھای استرییابی و تعیارز 

 Clean Room 2اصول طراحی، ساخت، تست و بهره برداری فضاهای تميز 
 Validation 2ع دارویی  یاصول و مبانی معتبرسازی در صنا

 1 در صنعت دارو SOPتھیھ مستندات و روش 
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 CTD 1ی طبق یھ پرونده دارویتھ
 GSP  &GDP 1عمليات خوب انبار و توزيع در صنايع دارويی 

 1 ) در صنايع بيولوژيک، آرايشی و بهداشتیGMPروش های بهينه توليد (
 1 تعیین کارایی مواد نگھدارنده در فراورده ھای آرایشی و بھداشتی 

 GCP(Good Clinic Practice 1آشنایی با (
 1 خط مشی و روش نویسی در سیستم ھای بھداشتی و درمانی

 1 مديريت بحران در بيمارستان ها و مراکز درمانی
 1 شاخص ھای سیستم ھای بھداشتی و درمانی

 2 در سیستم ھای بھداشتی و درمانی فرآیندمدیریت 
 1 ممیزی سیستم ھای بھداشتی و درمانی

 1 در سيستم های بهداشتی ودرمانیمديريت كيفيت  
 2 مدیریت منابع انسانی در حوزه پرستاری  

 1 مديريت خطر در سيستم های بهداشتی و درمانی
 1 محاسبات دارویی، مایع درمانی و تفسیر آزمایشات در پرستاری

 2 ایمنی بیمار
 1 شاخص ھای ارزیابی عملکرد سیستم ھای بھداشتی و درمانی 

 1 ) در بيمارستان ها و مراکز درمانیHVACمنی (امنيت و اي
 

  
  دوره ھای آموزشی گروه خودرو و ماشین آالت

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

 2  مدیریت و بھره وری ماشین آالت
 2  نین آالت سنگیس و نگھداری ماشیاپراتوری،سرو

 2  تعمیر و نگھداری ماشین آالت راه سازی
 2  راهسازین آالت صنعتی و يدروليکی ماشيه

 2  فتراکیاپراتوری جرثقیل و ل
 2  فتراکیتعمیر و نگھداری جرثقیل و ل 
 2  ل ھایبازرسی فنی جرثق 

 PPM A300  2ل يدروليکی و پنوماتيک جرثقيستم های هينت س
 2  ی با موتورھای احتراق داخلییآشنا

 2  آشنايی با مکانيک موتورهای ديزل و بنزينی
 2  در خودرو و ماشین آالتکنترل مصرف سوخت 

 CNG  2الزامات ایمنی و قانونی مخازن 
 2  برق و الکترونیک خودرو

 2  سیستم ھای پیشرفتھ ضد سرقت خودرو
 2  عیوب رنگ ھا و پوشش ھای خودرویی و راھکارھای رفع آن

 2  رنگ خودرو فرآيندو زيرسازی در  Repairاصول 
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  لکترونیک و مخابراتدوره ھای آموزشی گروه برق، ا

 

مدت  
 دوره 
 (روز)

    2 برق صنعتی
    2  نقش ھخوانی برق

    2  ییاصول طراحی روشنا
    2  یيستم های كنترل هوشمند روشنايس

    FM &Light  2ی با نرم افزار ینھ سازی روشنایطراحی و بھ
    IEC  2آشنایی با استانداردھای برق 

    2  برق عینان در شبكھ ھای توزیت اطمیبررسی قابل
    2  و و استاندارد های خازن گذاریيجبران سازی توان راكت

    2  نگھداری و تعمیرات پیشگیرانھ تجھیزات مھم الکتریکی
    2  ع انرژی الكتريکیيابی و نگهداری تابلوهای توزيب ياصول ع

    2  ر و نگھداری آنھایف و نحوه تعمیدھای فشار ضعیآشنایی با كل
    2  ر و نگھداری آن ھایقوی و نحوه تعم دھای فشاریآشنایی با كل

    2  انتخاب، کاربرد و تست کلید ھای مینیاتوری
    IEC -56  2از آن ھا بر اساس استاندارد یدھای فشار قوی و تست ھای مورد نیكل

    2  رلھ و حفاظت
    2  حفاظت الکتريکی ژنراتور

    P.T&C.T  2ری یبا انواع ترانسفورماتورھای اندازه گ یآشنای
    2  ر و نگھداری ترانس ھای قدرتیعمت

    2  ر و نگهداری موتورهای الكتريکیيتعم
    2  آشنایی با استپ موتورھای الکتریکی

    DC &AC  2کنترل دور موتورهای 
    AC  &DC  2ف ین ھای الكتریکی فشار قوی و ضعیب یابی و نت ماشیع

    2  ابی و نگھداری)یب یس، عیموتورھای القائی (حفاظت، سرو
    SDH  2صول طراحی و مھندسی شبکھ ھای ا

    V 5.2 Access  2ت و نگھداری شبكھ یریكنترل، مد
    PHD  2مھندسی رادیو ماکس 

    2  بر نوریيتکنولوژی ف 
    2  موتور، سافت استارتر و درایو

    LV &MV  2وهای يالكتروموتور و درا
    ABB  2شناخت، تعمیر و نگھداری درایوھای  
    VACON  2گھداری درایوھای شناخت، تعمیر و ن 

    2  مونتاژ و دمونتاژ و عیب یابی مدارات فرمان و قدرت الکتریکی
    2  س و نگهداری انواع باتری و شارژريآشنايی، سرو

    UPS  2ر قابل وقفھ یھ غیمنابع تغذ 
    2  استانداردهای كابل 
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    IEC 60502  2آشنایی با طراحی كابل مطابق استانداردھای 
    2  ل کشی و مفصل بندیکابل، کاب

    2  الكترونیک صنعتی
    2  اصول اساسی سيستم کنترل

    2  شناخت و کاربرد میکرو كنترل ھا
    ETAP  2طراحی و تحليل شبکه با نرم افزار  

    wincc  2مانیتورینگ صنعتی 
    2  شرفتھ)یپ -متوسط -(مقدماتی PLCاتوماسیون صنعتی و 
    2  ری الكتریکییدستگاه ھای اندازه گ

    2  تكنولوژی های مدرن مخابرات
    2  تالیجینگ دیچیی با سوئیآشنا

    2  اصول مھندسی ترافیک در شبكھ
    Access -ZTE  2نگھداری و بھره برداری  
    2  آشنايی با شبكه هوشمند وكاربردهای آن 

    Wireless Dect  2آشنایی با تكنولوژی 
 

  
  میدوره ھای آموزشی گروه مکانیک و مھندسی شی

 

مدت 
  دوره 
   (روز)

    2  ن بخاریشناخت تورب
    2  طراحی مبدل ھای حرارتی

    2  ی تجھیزات و مبدلھای حرارتییایمیشستشوی ش
    2  گ ھای بخاریری از بروز خوردگی و رسوب گذاری دیجلوگ

    2  طراحی سیستم ھای بخار
    2  کنترل خوردگی تجھیزات

    2  یتمیز کاری فیزیکی و شیمیایی تجھیزات صنعت
    CHEMICAL LODING  &CLEANING  2تمیزکاری و بارگیری شیمیایی 

    2  کیر و تفكیتقط فرآیند
    2  برج ھای خنک کننده

    2  اصول برج ھا و جداكننده ھا
    2  راکتورھای شیمیایی

    2  کاتالیست ھای صنعتی
    2  نم زدایی از خطوط انتقال گاز

    2  مھندسی مخازن
    2  ره و تحت فشاریو نگھداری مخازن ذخاصول بازرسی، تعمیر 

    2  موازنھ جرم و انرژی
    2  قطعھ شناسی و کار با کتاب قطعات
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    2  ابزار شناسی و ماشینکاری
    Fitting  2اصول منطبق سازی 

    GD&T  2نس ھا و انطباق ھا تلرا
    2  اصول محاسبات در سایزینگ تجھیزات

    CNC  2ن ھای یسی ماشیبرنامھ نو
    CNC  2ی ماشین ھای اپراتور

    CNC  2رات ماشین ھای ینگھداری وتعم
    2  مات فنی و نقش ھخوانی مكانیکیترس

    CATIA  2صنعتی با نرم افزار  یطراح
    Auto Form  2نرم افزار طراحی و شبیھ ساز 

    2  وماتیکیدرولیک و پنینقش ھخوانی و نقشھ کشی مدارھای ھ
    2  وماتیکیو پن درولیکیستم ھای ھیر و نگھداری سیتعم

    Oil-CM  2ز روغن یق آنالیزات مكانیک از طریت تجھیمراقبت از وضع
    CM  2ن آالت مکانیکی یژه ماشیت ویمراقبت وضع

    2  آنالیز ارتعاشات و باالنسینگ تجھیزات مکانیکی
    2  تجھیزات ثابت در عملیات

    2  اتیزات متحرک در عملیتجھ
    2  نگھداری انواع پمپ ھا ر ویشناخت، انتخاب، كاربرد، تعم

    2  ت و تست عملكرد انواع پمپ ھایاصول طراحی، كنترل ظرف
    2  ر و نگھداری انواع كمپرسورھایشناخت، انتخاب، كاربرد، تعم

    2  تعمیر و نگھداری شیرھای صنعتی
    2  شناخت و کاربرد شیرھای تناسبی و سرو

    2  شناخت و کاربرد فیشر ولوھا
    2  کیآب بندھای مکانی

    2  اتاقان ھا) و كاربرد آنھاینگ ھا (یریآشنایی با ب
    2  شناخت، انتخاب و عیب یابی انواع بلبرینگ ھا

    2  تییاتاقان ھای بابیم یتنظ
    2  نت یاتاقان ھای غلتشی و لغزشی

    2  شناخت، عیب یابی و تعمیرات انواع گیربکس ھا
    2  کاسھ نمدھا و اورینگ ھا

    2  نگ ھا و تعمیر و نگھداری آنھاشناخت انواع کوپلی
    2  ھم محوری کوپلینگ ھا

    2  تعمیرات جک، بوش و اسلیوھا
    2  شناخت و رفع عیوب غلطک ھا

    2  اصول روانكاری و خواص روغن ھا
    2  طراحی پمپ و خطوط لولھ در صنعت
    2  شناخت استاندارد ھای لولھ و اتصاالت

    2  احتراق و كوره ھا
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    2  انی در كوره ھا و تاسیساتستم سوخت رسیس
    2  فلکسیبل ھا و اتصاالت

    Gambit &Flunet  2آشنایی و کار با نرم افزار طراحی و لولھ کشی صنعتی 
    PIPING  2لولھ کشی صنعتی 

    Pipeline Pigging  2توپک رانی در خطوط لولھ 
    2  ز تنش خطوط لولھیآنال

    MEG  2بھره برداری در واحدھای الفین و  فرآیندمتریال ھای مختلف و کاربرد آنھا در 
    FAN  2مھندسی فن 
    2  ن ھای گازیید و تست توربیانتخاب، خر

 

  
  دوره ھای آموزشی گروه بازرسی فنی

 

مدت 
  دوره 
   (روز)

  ISO/IEC   3 17020:2012  ید صالحیت شرکت ھای بازرسی کنندهتتشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد تای
  2  فنی کاالبازرسی 

  3  بازرسی و نظارت بر نگھداری و تعمیرات تجھیزات مکانیکی
  ISO, ILO SAE, SI  2بازرسی فنی مطابق با استانداردھای 

  RBI  3بازرسی مبتنی بر ریسک 
API Plant Inspection  2  

  API 581  4و  API 580متودولوژی بازرسی مبتی بر خطر بر اساس استانداردھای 
  API 510 / API 570 / API 653  4بر اساس استانداردھای   API PLANTنجات صنعتی بازرسی کارخا 

  API 571  3مکانیزم ھای تخریب تجھیزات بر اساس استاندارد 
  ASME SEC VIII  2بازرسی ظروف در زمان ساخت بر اساس استاندارد 

  API 510  3و  API 572بازرسی ظروف در دوره بھره برداری بر اساس استانداردھای 
  ASME b31.3  2بازرسی لولھ در زمان ساخت بر اساس استاندارد 

  API 574 / API 570 / ASME PCC2  3بازرسی سیستم لولھ کشی حین سرویس مطابق استانداردھای 
  ASME PCC - 2  2 - 2018بازرسی و تعمیرات ظروف تحت فشار، سیستم لولھ کشی و خطوط بر اساس استاندارد 

  API 573  2ا و کوره ھا مطابق استاندارد بازرسی بویلرھ
  API 2201  2بازرسی جوشکاری حین سرویس و ھات تپ مطابق استاندارد 

  API 1104  2بازرسی جوشکاری خطوط لولھ مطابق استاندارد 
  ISO 3834  3زات و مواد مصرفی در جوشكاری براساس استاندارد یبازرسی و كنترل کیفیت دستگاه ھا، تجھ

  2  ی آسانسور و پلھ برقی مطابق استانداردھای ملیبازرسی فن
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  دوره ھای آموزشی گروه تاسیسات صنعتی و ساختمانی

 

مدت 
  دوره 
   (روز)

    1  تعمیر و نگھداری مشعل ھای گازی، گازوئیلی و چندگانھ سوز
    1  سیستم سوخت رسانی و گرمکن مازوت

        1  تعمیر و نگھداری تاسیسات موتورخانھ ھا
    1  ستم ھای حرارتی و برودتییطراحی س

    1  تعمیر و نگھداری سیستم ھای سرمایشی و گرمایشی
    1  ھ مطبوعیرات دستگاه ھای تھویبازرسی، نگھداری و تعم

    1  لرھای تراکمی/ جذبییچ
    1  د تراكمییھ مطبوع و تبریستم ھای تھویس

    1  رات آنھایی با كولرھا و اسكرابرھا و تعمیآشنا
    1  ستم ھای خنک كنندهیری از بروز خوردگی و رسوب گذاری سیجلوگ

    1  نگھداری و تعمیرات ھواسازھا
    Air condition  1رات انواع یتعم

    1  تعمیر و نگھداری تأسیسات ساختمانی
    1  محاسبات طراحی آسانسورھا

    1  اصول اجرای عملیات راه اندازی الکتریکال آسانسورھای کششی
    1  و تعمیرات آسانسور نگھداری، سرویس

    1  بازرسی فنی آسانسورھا مطابق استانداردھای ملی
  1  استانداردھای ملی آسانسور و پلھ برقی

  1  اصول نظارت بر اجرای آسانسور و پلھ برقی
  1  بازرسی و ایمنی در صنعت پلھ برقی

  1  تعمیرات پیشگیرانھ آسانسورھا
 

 
 رویکردھای بھبوددوره ھای آموزشی گروه مھندسی صنایع و 

 

مدت 
  دوره 
   (روز)

 R&D  11مدیریت تحقیق و توسعھ  
 BABOK 4تحلیل کسب وکار بر اساس استاندارد 

 ISO 31000 1سک مبتنی بر استانداردھای سری یت ریریمد
 ISO 2 31010:2019تکنیک ھای ارزیابی ریسک بر اساس استاندارد  

 COSO 2لگوی  طراحی مدیریت ریسک کسب و کار بر اساس ا
 2 مھندسی مجدد سازمان

 BPR 2ھا فرآیندمھندسی مجدد 
 BPM 2ھا و اندازه گیری اثر بخشی و کارایی فرآیندت و بھبود یریمد

 BPMN 2ھای کسب و کار بھ وسیلھ ابزار فرآیندمدل سازی 
 APQC's PCF 2ھا بر اساس الگوی فرآیندطرح ریزی 
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 2 د اجرای اثربخش اقدامات اصالحی ل داده ھا با رویکریھ و تحلیتجز
 ISO/TR 10017 2فنون آماری و تحلیل داده ھا مبتنی بر استاندارد 

 CIP 2 فرآیندبھبود مستمر 
 SPC 2 یندفرآكنترل آماری 

 1 زن)یبھبود مستمر(كا
 5S 1نظام آراستگی محیط کار 

 5S 2اب یت ارزیترب
 Concurrent Engineering 1مھندسی ھمزمان 

 Six Sigma 2انحراف معیار شش سیگما 
 2 تکنیک ھای ارتقاء و بھبود بھره وری در کسب و کار 

 Problem Solving 2تکنیک ھای حل مسئلھ 
 2 سطح یک -) VEت و مھندسی ارزش  (یریمد
 2 سطح دو -) VEت و مھندسی ارزش  (یریمد
 2 سطح سھ -) VEت و مھندسی ارزش  (یریمد
 Benchmarking 1گو برداری سیستماتیک ال

 ERP 2برنامھ ریزی منابع سازمانی 
 Out Sourcing 2ت برون سپاری یریمد

 2 اصول و رو ش ھای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان
 2 تولید و ارائھ خدمت فرآیندمدیریت کاھش ھزینھ و ضایعات از طریق بھبود 

 2 مدیریت کنترل و کاھش ضایعات
 2 مطالعھ و ارزیابی کار و زمان (زمانسنجی و ظرفیت سنجی)

 2 د و عملیاتیت تولیریمد
 2 دیزی و كنترل تولیبرنامھ ر

 Line Balancing 2متعادل سازی خط تولید 
 2 رویکردھای برنامھ ریزی تولید در فضای عدم قطعیت

 JIT 1تولید بھ ھنگام 
 Lean Production 2د ناب یتول
 Agile Manufacturing 2ابک د چیتول

 MRP 2برنامھ ریزی احتیاجات مواد 
 DOE 2ش ھا یطراحی آزما

 FMEA 2ل حاالت خرابی بالقوه و اثرات آن یھ و تحلیتجز
 DFMEA 2شناسایی خرابی ھای احتمالی در طراحی محصول 

 RCA 1تحلیل ریشھ ھای خطا 
 POKA YOKE 1تکنیک خطا ناپذیر سازی 

 SMED 1تعویض سریع قالب تکنیک ھای 
 3 طراحی و توسعھ محصوالت

 DFA  &DFM 2طراحی برای مونتاژ و ساخت 
 APQP 2زی پیشاپیش کیفیت محصول یطرح ر
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 ISO   2 10007:2017ت پیکر بندی مبتنی بر استاندارد مدیری
 2 مدیریت تکنولوژی

 2 ابی تكنولوژییزی و ارزیمم
 2 مدل ھای انتقال تکنولوژی

 2 ش گذاری و تجاری سازی تکنولوژیارز
 2 زه ملی مدیریت فناوری و نوآورییح معیارھا و مدل جایتشر

 2 آمار و کاربرد آن در مدیریت/ مھندسی
 3 آمار توصیفی و استنباطی

 2 مقدماتی Minitabنرم افزار 
 2 پیشرفتھ Minitabنرم افزار 
 2 مقدماتی  SPSSنرم افزار 
 2 رفتھپیش SPSSنرم افزار 
 2 مقدماتی MATLABنرم افزار 
 2 پیشرفتھ MATLABنرم افزار 

 

 


