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تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

1
شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار 

Eclipse 100
نیاز موردیستاد20آقای رئیسی8203196/10/0296/10/06

ترانسهای رکتیفایر حفاظت کاتدی2
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد15آقای رئیسی96/10/0496/10/05

نیاز موردیستاد20آقای علی پور2201796/10/0596/10/05(2)مدیریت ادعا3

نیاز موردیداالن15آقای علی پور1503896/10/1096/10/12عکاسی ویژه روابط عمومی4

نیاز موردیستاد20آقای علی پور1300796/10/1096/10/11(Aگروه )هوش هیجانی و همدلی5

نیاز موردیستاد20آقای علی پور2162196/10/1296/10/12حقوق و قوانین زیست محیطی6

مدیریت پسماند7
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20آقای علی پور96/10/1396/10/13

لیست پیوستستاد9آقای رمضانی2500796/10/1696/10/17برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات8

ترانسهای رکتیفایر حفاظت کاتدی9
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد15آقای رئیسی96/10/1896/10/20

لیست پیوستستاد15آقای رئیسی2781496/10/1896/10/19الزامات جوشکاری حین سرویس و هات تب10

میکروتیک11
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
تهران8آقای رئیسی96/10/2396/10/27

نیاز موردی 

مخابرات

لیست پیوستستاد12آقای رئیسی8310196/10/2396/10/27رشته تکمیلی و خدمات سرچاهی و دورن چاهی12

لیست پیوستستاد13آقای رمضانی1201396/10/2496/10/25مدیریت خرید13

نیاز موردیستاد20آقای علی پور1300796/10/2496/10/25(Bگروه )هوش هیجانی و همدلی14

فهرست بهاء ، صورت وضعیت نویسی و تعدیل15
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد18آقای رمضانی96/11/0196/11/02

اخالق حرفه ای16
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20آقای علی پور96/11/0496/11/04

رفع عیب سیستمهای حفاظت کاتدی17
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد20آقای رئیسی96/11/0896/11/10

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

18
بازآموزی مفاهیم کاربردی آئین نامه راهنمایی و 

رانندگی

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20آقای علی پور96/11/0996/11/09

نیاز موردیستاد20آقای علی پور1360496/11/1096/11/11مقررات اداری و استخدامی19

نیاز موردیپارسیان20آقای علی پور1391496/11/1196/11/11روانشناسی صنعتی20

نیاز موردیناروکنگان20آقای علی پور1391496/11/1296/11/12روانشناسی صنعتی21

22Modbus
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیاصفهان12آقای رئیسی96/11/1496/11/18

نیاز موردیستاد20خانم پیشوایی1000296/11/1696/11/17(ویژه مسئولین دفاتر)اصول منشی گری مدرن23

(Aگروه )ارتباطات موثر و مهارتهای میان فردی24
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20آقای علی پور96/11/2496/11/25

لیست پیوستستاد10آقای رمضانی5101096/11/2996/11/30مبدل های حرارتی، اصول و مبانی25

لیست پیوستستاد14آقای رمضانی1202696/12/0696/12/07اصول گمرکی و ترخیص کاال26

اخالق حرفه ای ویژه رانندگان27
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20آقای علی پور96/12/0796/12/07

28
بررسی خوردگی خطوط لوله با استفاده از توپک های 

هوشمند
نیاز موردیداالن20آقای رئیسی2761596/12/0896/12/10

(Bگروه)ارتباطات موثر و مهارتهای میان فردی29
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20آقای علی پور96/12/0896/12/09

20آقای علی پور1391496/12/1296/12/12روانشناسی صنعتی30
سرخون و 

گشوی جنوبی
نیاز موردی

31ASME-PCC2
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد15آقای رئیسی96/12/1396/12/16

لیست پیوستستاد20آقای رئیسی6503096/12/1396/12/14شناخت و آنالیز رسوبات صنعتی32

33PLC I
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیاصفهان12آقای رئیسی96زمستان 96زمستان 

34PLC II
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیاصفهان12آقای رئیسی96زمستان 96زمستان 

تعمیر و نگهداری موتورخانه35
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستاصفهان12آقای رئیسی96زمستان 96زمستان 



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

لیست پیوستستاد12آقای رئیسی96زمستان 96زمستان OLGA83416آموزش نرم افزار 36

اصول و مبانی مدیریت انرژی37
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیداالن20آقای رئیسی96زمستان 96زمستان 

اصول و مبانی مدیریت انرژی38
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیپارسیان20آقای رئیسی96زمستان 96زمستان 

نیاز موردیداالن20خانم پیشوایی96زمستان 96زمستان 21426صدور پروانه های کار سرد و گرم39

نیاز موردیناروکنگان20خانم پیشوایی96زمستان 96زمستان 21426صدور پروانه های کار سرد و گرم40

20خانم پیشوایی96زمستان 96زمستان 21426صدور پروانه های کار سرد و گرم41
سروستان و 

سعادت آباد
نیاز موردی

نیاز موردیپارسیان20خانم پیشوایی96زمستان 96زمستان 21426صدور پروانه های کار سرد و گرم42

آشنایی با جنبه ها و آثار زیست محیطی43
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
20آقای علی پور96زمستان 96زمستان 

سروستان و 

سعادت آباد
نیاز موردی

آشنایی با جنبه ها و آثار زیست محیطی44
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیآغار20آقای علی پور96زمستان 96زمستان 

آشنایی با جنبه ها و آثار زیست محیطی45
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیداالن20آقای علی پور96زمستان 96زمستان 

آشنایی با جنبه ها و آثار زیست محیطی46
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیپارسیان20آقای علی پور96زمستان 96زمستان 

(ویژه کارکنان اناث)دوره های حراست 47
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد25آقای رمضانی96زمستان 96زمستان 

(ویژه کارکنان اناث)دوره های حراست 48
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد25آقای رمضانی96زمستان 96زمستان 

دوره های حراست49
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد20آقای رمضانی96زمستان 96زمستان 

دوره های حراست50
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد20آقای رمضانی96زمستان 96زمستان 

3 و 2 و 1سامانه آرمان گروه 51
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد20آقای رمضانی96زمستان 96زمستان 

6 و 5 و 4سامانه آرمان گروه 52
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد20آقای رمضانی96زمستان 96زمستان 

9 و 8 و 7سامانه آرمان گروه 53
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد20آقای رمضانی96زمستان 96زمستان 



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

سمینار خانواده54
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد250آقای علی پور96زمستان 96زمستان 

غنی سازی روابط خانوادگی و استحکام خانواده55
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20خانم پیشوایی96زمستان 96زمستان 



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

5500796/10/0596/10/07تراشکاری سنگین1
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن8

4201296/10/1396/10/14عیب یابی موتورهای الکتریکی2
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن17

4203996/10/1996/10/21ژنراتورهای اضطراری اختصاصی3
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن11

5701896/10/2696/10/28آنالیز ارتعاشات مقدماتی4
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستآغار8

4201796/11/0396/11/05ارتینگ وحفاظت در برابر صاعقه5
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستآغار15

5301296/11/1096/11/12لیفتراکهای دیزلی وبرقی6
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن8

5200296/11/1796/11/19پمپها اصول بهره برداری وکاربرد آنها7
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستآغار25

5102996/11/0996/11/10اصول ومبانی-جدا کننده های دو وسه فازی8
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن24

PFD / P & ID6100396/11/2496/11/26مبانی دیاگرام فرایندی9
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن39

2120896/12/0296/12/02(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار10
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
همه کارکنانداالن20

2120896/12/0396/12/03(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار11
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
همه کارکنانآغار20

903796/12/2196/12/22نگرش و تغییر نگرش12
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
آغار20

ویژه رؤسا 

وسرپرستان

903796/12/2396/12/24نگرش و تغییر نگرش13
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
داالن20

ویژه رؤسا 

وسرپرستان

2120896/12/1696/12/16(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار14
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
همه کارکنانآغار20

2120896/12/1796/12/17(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار15
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
همه کارکنانداالن20

96زمستان 96زمستان 21421مبانی آتش نشانی ویژه حراست16
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستناروکنگان20



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

4106896/10/0596/10/06سیستم کنترل سوخت توربین1
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان15

2
 PIPINGاصول طراحی 

(ASME B 31.3استاندارد )
5601296/10/1296/10/13

/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان15

1300396/10/1996/10/20(DISC)آشنایی با الگوهای رفتاری 3
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان24

4Excel710396/10/2696/10/28 پیشرفته
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان15

5400396/11/0396/11/04اصول سیستم های تهویه مطبوع5
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
نیاز موردیناروکنگان12

4203996/11/1096/11/11ژنراتورهای تخصصی6
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان15

8305196/11/1796/11/18تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز7
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان15

اصول خم کاری و کار با دستگاه بِند ماشین8
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/11/2496/11/26

/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
نیاز موردیناروکنگان12

SEBA-KMT4201696/12/0896/12/09کار با دستگاه عیب یاب 9
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان15

2142796/12/1596/12/16پمپ های آتش نشانی10
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
نیاز موردیناروکنگان15

AUTOPIPE5601896/12/2296/12/23نرم افزار 11
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان15

96زمستان 96زمستان 21421مبانی آتش نشانی ویژه حراست12
/ آقایان حیدری

/ جوهری/ پاکدل

احمدی
لیست پیوستناروکنگان20



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

روانکاری ولوها1
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/10/0696/10/08

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
کمپ ایثار12

نیاز موردی 

تعمیرات

1301096/10/1096/10/11مهارتهای ارتباطی2
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
سرپرستان و روساالمرد20

OLGAنرم افزار 3
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/10/1796/10/18

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
المرد15

در خواست 

موردی بهره 

برداری

4
مقابله با استرس های کاری در مناطق عملیاتی و 

ایجاد انگیزش

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/10/2096/10/21

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
نیاز موردیالمرد20

5
 SCREW)اصول کار با کمپرسورهای اسکرو تایپ 

TYPE)
5202696/10/2396/10/25

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
کمپ ایثار15

نیاز موردی بهره 

برداری

(ویژه افسران حراست)آتش نشانی پیشرفته 6
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/10/2796/10/28

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
المرد10

ویژه کارکنان 

حراست

tripod Beta2143296/11/0196/11/02آنالیز حوادث به روش 7
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
کمپ ایثار15

درخواست 

موردی ایمنی

2761596/11/0496/11/06بررسی خوردگی خطوط لوله با استفاده از توپک8
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
تابناک15

درخواست 

موردی  تعمیرات

9
مقابله با استرس های کاری در مناطق عملیاتی و 

ایجاد انگیزش

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/11/0896/11/09

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
نیاز موردیالمرد20

10
 (CLEANINH ROاسید واش کردن دستگاه 

RO )

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/11/1196/11/12

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
تابناک15

نیاز موردی 

تعمیرات

2122696/11/1496/11/16(رانندگان امبوالنس)کمکهای اولیه  11
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
تابناک20

نیاز موردی 

ترابری

5204696/11/2196/11/23یاتاقانها و بیرینگها12
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
لیست پیوستالمرد15

 در اماکن عمومیwi-Fiروش پیاده سازی 13
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/11/2896/11/30

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
المرد15

نیاز موردی 

مخابرات

share point serverنرم افزار 14
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/12/0296/12/04

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
ITنیاز موردی المرد12

8305196/12/0696/12/07تعمیر و تکمیل چاههای نفت و گاز15
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
المرد15

نیاز موردی بهره 

برداری

OSHA2100596/12/0996/12/10 بر مبنای ضوابط HSEبازرسی 16
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
نیاز موردی ایمنیتابناک15

5701396/12/1296/12/14هیدرولیک مقدماتی17
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
لیست پیوستالمرد12

piping5600496/12/1696/12/18اصول نقشه خوانی 18
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
لیست پیوستکمپ ایثار23



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

19
کارکنان قرارداد )گزارش نویسی و مکاتبات اداری 

(مستقیم
1000196/12/1996/12/20

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
المرد15

کارکنان قرارداد 

مستقیم

2120896/12/1996/12/20بهداشت عمومی و محیط20
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
تابناک15

نیاز موردی 

کارکنان خدمات 

و رستوران

96زمستان 96زمستان 51024اصول و مبانی- شیرهای صنعتی 21
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
محمود ابادمحمودآباد14

96زمستان 96زمستان 9033مدیریت دانش22
/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
محمود ابادمحمودآباد14

تلرانس و انطباق23
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96زمستان 96زمستان 

/ آقایان خواجه میرکی

علی پور/ رضایی
نفت اصفهاناصفهان



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

20آقای رسا8771996/10/0696/10/06پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق1
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

12آقای رسا4108096/10/1196/10/13شیرهای کنترل خودکار و مکانیزم قطع خطوط انتقال2
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

3
مقررات اداری و استخدامی شرکت های بزرگ نفتی 

بین المللی
13آقای رسا1360496/10/2396/10/25

سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

7آقای رسا4203896/11/0796/11/09تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات الکتریکی4
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

20آقای رسا1000196/11/1496/11/15آیین نگارش و مکاتبات اداری5
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

8آقای رسا6101796/11/2896/11/30اصول فرآورش گاز با امین6
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

8آقای رسا4109096/12/0596/12/07سیستم نشت یاب خطوط لوله7
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

20آقای رسا96زمستان 96زمستان 21421مبانی آتش نشانی ویژه حراست8
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

تیم سازی9
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
20آقای رسا96زمستان 96زمستان 

سرخون و 

گشوی جنوبی

نیاز موردی 

روسا و سرپرستان



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده
توضیحاتمحل اجرافراوانی

9آقای رضایی2143896/10/1296/10/12مبانی آتش1
سروستان و 

سعادت آباد
لیست پیوست

8آقای رضایی1000196/10/2496/10/25آئین نگارش و مکاتبات اداری2
سروستان و 

سعادت آباد
لیست پیوست

6آقای رضایی4200396/10/2696/10/27اصول حفاظت الکتریکی3
سروستان و 

سعادت آباد
لیست پیوست

آتش نشانی پیشرفته ویژه کارکنان حراست4
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
6آقای رضایی96/11/0896/11/09

سروستان و 

سعادت آباد
لیست پیوست

5آقای رضایی5701896/11/1596/11/18مقدماتی-آنالیز ارتعاشات5
سروستان و 

سعادت آباد
نیز موردی

13آقای رضایی4203696/11/2396/11/25( کیلوولت66و20)تعمیر و نگهداری خطوط انتقال برق6
سروستان و 

سعادت آباد
نیازموردی

15آقای رضایی902896/11/2996/11/30مدیریت استرس7
سروستان و 

سعادت آباد
نیازموردی

5آقای رضایی2141396/12/0696/12/07ایمنی داربست8
سروستان و 

سعادت آباد
لیست پیوست

6آقای رضایی4202396/12/0896/12/09مدارهای فرمان الکتریکی9
سروستان و 

سعادت آباد
لیست پیوست

تعمیر و تکمیل چاه10
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
20آقای رضایی96زمستان 96زمستان 

سروستان و 

سعادت آباد
نیاز موردی

تیم سازی11
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
20آقای رضایی96زمستان 96زمستان 

سروستان و 

سعادت آباد

نیاز موردی 

روسا و سرپرستان


