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هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات

تكميل فرم سمينار اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال1
ستاد شيراز25آقاي علي پور96/04/1296/04/12طرح كيفيت

نياز موردي 
(مديران،روسا، 

سرپرستان)

ارتباط حرفه اي با استفاده از مدل جهاني ديسك2
تكميل فرم 
ستاد شيراز25آقاي علي پور96/04/1896/04/19طرح كيفيت

نياز موردي 
(مديران،روسا، 

سرپرستان)

ارتباط حرفه اي با استفاده از مدل جهاني ديسك3
تكميل فرم 
ليست پيوستنار و كنگان23آقاي علي پور96/06/1496/06/15طرح كيفيت

4(A گروه)ليست پيوستستاد شيراز20آقاي علي پورتابستان 96تابستان 1300796هوش هيجاني و همدلي

5(B گروه)ليست پيوستستاد شيراز20آقاي علي پورتابستان 96تابستان 1300796هوش هيجاني و همدلي

6(A گروه) مديريت برخود
تكميل فرم 
ليست پيوستستاد شيراز20آقاي علي پورتابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

7(B گروه) مديريت برخود
تكميل فرم 
ليست پيوستستاد شيراز20آقاي علي پورتابستان 96تابستان 96طرح كيفيت
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تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده

فراوانی 

نفرات
توضیحاتمحل اجرا

لیست پیوستستاد شیراز30آقای رمضانی2142196/04/1096/04/10(8گروه )بازآموزی آموزش عملی اطفاء حریق1

2
تجزیه و تحلیل و آشنایی با علل وقوع حوادث در 

مناطق عملیاتی

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20خانم نوذری96/04/1196/04/11

نیاز موردی 

کارکنان

لیست پیوستآغاروداالن15آقای رئیسی2143796/04/1196/04/13(دکل بندی مخابراتی)ایمنی کار در ارتفاع 3

نیاز موردیستاد شیراز20آقای رئیسی4100996/04/1196/04/12کالیبراسیون عمومی4

تشریح مدل اجرایی اصالح و بهبود فرآیندها5
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد شیراز20خانم نوذری96/04/1396/04/14

6
تجزیه و تحلیل و آشنایی با علل وقوع حوادث در 

مناطق عملیاتی

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20خانم نوذری96/04/1696/04/16

نیاز موردی روسا و 

سرپرستان

اصفهان12آقای رئیسی14107496/04/1896/04/20آناالیزر صنعتی 7
نیاز موردی 

کارکنان داالن

ستاد شیراز20آقای رمضانی2143696/04/1896/04/19(ویژه حراست)مبانی فرماندهی حادثه 8
نیاز موردی 

کارکنان حراست

9
نقشه کشی ایزومتریک تاسیسات گازی با نرم افزار 

AutoCad
ستاد شیراز20آقای رئیسی7000296/04/1996/04/21

نیاز موردی

مهندسی تعمیرات

96تقويم دوره های آموزشی تابستان  - 1فرم 



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده

فراوانی 

نفرات
توضیحاتمحل اجرا

96تقويم دوره های آموزشی تابستان  - 1فرم 

انواع سبکهای رهبری و مدیریت در سازمان10
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز15آقای رمضانی96/04/2096/04/20

نیاز موردی

مهندسی بهره )

(برداری

لیست پیوستستاد شیراز12آقای رئیسی8280596/04/2596/04/27تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی11

20آقای علی پور903896/04/2596/04/25(5S)اصول سازماندهی محیط کار12
سروستان و 

سعادت آباد
نیازموردی

ستاد شیراز20آقای علی پور1202096/04/2796/04/28قانون برگزاری مناقصات13
نیاز موردی 

مهندسی ساختمان

آغاروداالن20آقای رئیسی2781296/04/3196/05/04حفاظت در برابر اشعه14
نیاز موردی 

HSEکارکنان 

Excelماکرو نویسی در 15
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای رئیسی96/04/3196/05/02

نیاز موردی 

مهندسی نفت

نیاز موردیستاد شیراز20آقای علی پور504696/05/0396/05/04(گروه اول)حقوق شهروندی در نظام اداری 16

20آقای علی پور903896/05/0796/05/07(5S)اصول سازماندهی محیط کار17
سرخون و 

گشوی جنوبی
نیازموردی

18
آشنایی با سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط 

IOGPزیست مدل 

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای رئیسی96/05/0796/05/08

نیاز موردی 

HSEکارکنان 



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده

فراوانی 

نفرات
توضیحاتمحل اجرا

96تقويم دوره های آموزشی تابستان  - 1فرم 

19DCS-PC-S7-14103096/05/0796/05/10لیست پیوستاصفهان12آقای رئیسی

Tag out / Lock outآشنایی با سیستم 20
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای رئیسی96/05/0996/05/09

نیاز موردی 

HSEکارکنان 

 زیمنسSGT-400سمینار توربین های 21
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد شیراز20خانم نوذری96/05/0996/05/09

سمینار کمپرسور گریز از مرکز زیمنس22
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد شیراز20خانم نوذری96/05/1096/05/10

ستاد شیراز20آقای رئیسی903296/05/1096/05/11مدیریت تغییر23
نیاز موردی 

HSEکارکنان 

نیاز موردیستاد شیراز20آقای علی پور504696/05/1096/05/11(گروه دوم)حقوق شهروندی در نظام اداری 24

لیست پیوستستاد شیراز30آقای رمضانی2142196/05/1596/05/15(9گروه )بازآموزی آموزش عملی اطفاء حریق25

لیست پیوستستاد شیراز15آقای علی پور1380296/05/1596/05/16مبانی سازماندهی،طبقه بندی و ارزیابی مشاغل26

R&Dدوره 27
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای رئیسی96/05/1696/05/17

نیاز موردی اعضای 

کمیته پژوهش



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده

فراوانی 

نفرات
توضیحاتمحل اجرا

96تقويم دوره های آموزشی تابستان  - 1فرم 

مبانی تجزیه و تحلیل شغل28
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد شیراز15آقای علی پور96/05/1796/05/18

آغاروداالن20آقای رئیسی2781296/05/2196/05/25حفاظت در برابر اشعه29
نیاز موردی 

HSEکارکنان 

نیاز موردیستاد شیراز15آقای علی پور1503896/05/2296/05/24(روابط عمومی)تخصصی عکاسی 30

نیاز موردیستاد شیراز20آقای رئیسی6703196/05/2396/05/24نانو فناوری و کاربردهای آن در انرژی31

لیست پیوستستاد شیراز30آقای رمضانی2142196/05/2996/05/29(10گروه )بازآموزی آموزش عملی اطفاء حریق32

لیست پیوستستاد شیراز15آقای رئیسی8340196/05/2996/05/31اسید کاری مقدماتی33

ستاد شیراز20آقای رمضانی2180896/05/3096/05/31(ویژه حراست)مبانی مدیریت بحران 34
نیاز موردی 

کارکنان حراست

لیست پیوستستاد شیراز20آقای رمضانی7000296/06/0596/06/07 پیشرفتهAutoCadنرم افزار 35

36
ممیزی داخلی استاندارد مدیریت زیست محیطی

ISO 14001-2015
لیست پیوستستاد شیراز26آقای رئیسی2300796/06/0596/06/07



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده

فراوانی 

نفرات
توضیحاتمحل اجرا

96تقويم دوره های آموزشی تابستان  - 1فرم 

37
طراحی پیام و تولید مواد آموزشی و یادگیری     اصول 

و فنون پیامهای کالمی

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد شیراز15آقای علی پور96/06/0596/06/05

38
مدیریت و سازماندهی کالس درس و یادگیری علم و 

هنر تدریس

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد شیراز15آقای علی پور96/06/0696/06/06

نیاز موردیستاد شیراز20خانم نوذری1000196/06/0796/06/08آیین نگارش و مکاتبات اداری39

لیست پیوستستاد شیراز20آقای رمضانی1413096/06/1296/06/13بررسی کاربردی قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی40

اصول سرپرستی پیشرفته41
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
لیست پیوستستاد شیراز15آقای علی پور96/06/1496/06/15

ستاد شیراز15آقای رمضانی2000496/06/2096/06/20گزارش نویسی فنی و نامه نگاری اداری42
نیاز موردی

مهندسی بهره )

(برداری

43
چگونگی استفاده از فهارس بهای سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای علی پور96/06/2096/06/21

نیاز موردی 

مهندسی ساختمان

ستاد شیراز20آقای رئیسیOLGA for well8341696/06/2696/06/28نرم افزار 44
نیاز موردی 

مهندسی نفت

ستاد شیراز20آقای رمضانی1605496/06/2796/06/28(ویژه مدیران ارشد حراست)اصول و مبانی حراست 45
نیاز موردی 

کارکنان حراست



تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
هماهنگ 

كننده

فراوانی 

نفرات
توضیحاتمحل اجرا

96تقويم دوره های آموزشی تابستان  - 1فرم 

46HAZOP2143596/06/0496/06/08نیاز موردیمحمودآباد15خانم زارع

47HAZOP2143596/06/1096/06/14نیاز موردیمحمودآباد15خانم زارع

نیاز موردیاصفهان15آقای رئیسی96تابستان 96تابستان 54022طراحی سیستمهای تهویه مطبوع48

نیاز موردیاصفهان15آقای علی پور96تابستان 96تابستان 5030(اصفهان)روانشناسی و خانواده موفق 49

دوره های آموزشی حراست50
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای رمضانی96تابستان 96تابستان 

نیاز موردی 

کارکنان حراست

دوره های آموزشی حراست51
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای رمضانی96تابستان 96تابستان 

نیاز موردی 

کارکنان حراست

دوره های آموزشی حراست52
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای رمضانی96تابستان 96تابستان 

نیاز موردی 

کارکنان حراست

دوره های آموزشی حراست53
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد شیراز20آقای رمضانی96تابستان 96تابستان 

نیاز موردی 

کارکنان حراست



هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات

1PIPING آقايان سهرابي 5600496/04/0796/04/08اصول نقشه خواني
ليست پيوستداالن26/ اعتمادپور

آقايان سهرابي 4100396/04/1396/04/15استانداردهاي ابزار دقيق2
ليست پيوستداالن12/ اعتمادپور

اصول طراحي PIPE LINEبر اساس استاندارد 3
ASME B   31.45601396/04/2096/04/22 آقايان سهرابي

ليست پيوستداالن10/ اعتمادپور

آقايان سهرابي 5200196/04/2796/04/29انواع وكاربرد تجهيزات دوار در صنعت نفت4
ليست پيوستداالن17/ اعتمادپور

آقايان سهرابي 1202496/05/1796/05/18اينكو ترمز5
ليست پيوستداالن10/ اعتمادپور

آقايان سهرابي 1200696/05/2496/05/25آشنائي با ايران كد6
ليست پيوستداالن10/ اعتمادپور

آقايان سهرابي 2761596/06/0796/06/09بررسي خوردگي خطوط لوله با استفاده از توپك7
نياز مورديآغار15/ اعتمادپور

آقايان سهرابي 2760996/06/2896/06/29خوردگي فلزات وروشهاي كنترل-پيشرفته8
ليست پيوستداالن16/ اعتمادپور

خانم زارع2120696/06/0896/06/12ارگونومي عمومي9
آقاي سهرابي

نياز مورديمحمودآباد15

فرم 1 - تقويم دوره هاي آموزشي تابستان 96



هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات

فرم 1 - تقويم دوره هاي آموزشي تابستان 96

خانم زارع4102696/06/2396/06/27سيستم ارتينگ ابزار دقيق10
آقاي سهرابي

نياز مورديمحمودآباد15

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست11
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان سهرابي 
داالن20/ اعتمادپور

نياز موردي 
كاركنان حراست

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست12
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان سهرابي 
داالن20/ اعتمادپور

نياز موردي 
كاركنان حراست

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست13
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان سهرابي 
داالن20/ اعتمادپور

نياز موردي 
كاركنان حراست

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست14
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان سهرابي 
داالن20/ اعتمادپور

نياز موردي 
كاركنان حراست

تابستان 96تابستان 2142196مباني ايمني و آتش نشاني (ويژه كاركنان حراست)15
آقايان سهرابي 
آغاروداالن20/ اعتمادپور

كليه كاركنان 
حراست

تابستان 96تابستان 2142196مباني ايمني و آتش نشاني (ويژه كاركنان حراست)16
آقايان سهرابي 
آغاروداالن20/ اعتمادپور

كليه كاركنان 
حراست

تابستان 96تابستان 2142196مباني ايمني و آتش نشاني (ويژه كاركنان حراست)17
آقايان سهرابي 
آغاروداالن20/ اعتمادپور

كليه كاركنان 
حراست

تابستان 96تابستان 2142196مباني ايمني و آتش نشاني (ويژه كاركنان حراست)18
آقايان سهرابي 
آغاروداالن20/ اعتمادپور

كليه كاركنان 
حراست



هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات

فرم 1 - تقويم دوره هاي آموزشي تابستان 96

آتش نشاني پيشرفته (ويژه افسران حراست)19
تكميل فرم 
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان سهرابي 
آغاروداالن20/ اعتمادپور

كليه كاركنان 
حراست

آتش نشاني پيشرفته (ويژه افسران حراست)20
تكميل فرم 
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان سهرابي 
آغاروداالن20/ اعتمادپور

كليه كاركنان 
حراست

تابستان 96تابستان 500496طرح تكريم ارباب رجوع و احترام به مراجعين21
آقايان سهرابي 
كليه كاركنانداالن20/ اعتمادپور



تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دورهردیف
هماهنگ 

کننده
فراوانی 
نفرات

توضیحاتمحل اجرا

8341196/04/1396/04/14دستگاه هاي تفکیک گر ثابت و سیار1
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان20

1360496/04/2096/04/21قوانین و مقررات اداري و استخدامی2
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان18

8220496/04/2796/04/28تجهیزات و انواع رشته هاي تکمیلی درون چاهی3
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان21

903196/05/0396/05/04مدیریت تعارض4
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان23

6100396/05/0396/05/05اصول دیاگرام فرآیندي5
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

نیاز موردينار و کنگان15

8101196/05/1096/05/11نقشه خوانی خطوط لوله6
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان19

5102796/05/1796/05/18شیرهاي صنعتی - شیرهاي ایمنی7
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان18

8380796/05/2496/05/25آشنایی با محاسبات نفت و گاز8
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان21

8340196/05/3196/06/01اسید کاري مقدماتی9
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان20
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هماهنگ 
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توضیحاتمحل اجرا
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5200296/06/0796/06/08پمپ ها - اصول بهره برداري و کاربرد آنها10
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان22

2142196/06/1496/06/15مبانی ایمنی و آتش نشانی (ویژه کارکنان حراست)11
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

نیاز موردينار و کنگان15

12OLGA 8341696/06/2196/06/22نرم افزار
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان13

2143496/06/2896/06/29آتش نشانی پیشرفته ویژه حراست13
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

لیست پیوستنار و کنگان13

4102996/04/1396/04/17توربین هاي گازي - تکمیلی14
خانم زارع

آقاي پاکدل
نیاز مورديمحمودآباد15

2860796/05/1096/05/14آموزش پمپ هاي آتش نشانی15
خانم زارع

آقاي پاکدل
نیاز مورديمحمودآباد15

دوره هاي آموزشی حراست16
تکمیل فرم 
طرح کیفیت

تابستان 96تابستان 96
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

نار و کنگان20
نیاز موردي 

کارکنان حراست

دوره هاي آموزشی حراست17
تکمیل فرم 
طرح کیفیت

تابستان 96تابستان 96
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

نار و کنگان20
نیاز موردي 

کارکنان حراست

دوره هاي آموزشی حراست18
تکمیل فرم 
طرح کیفیت

تابستان 96تابستان 96
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

نار و کنگان20
نیاز موردي 

کارکنان حراست



تاریخ پایانتاریخ شروعکد دورهعنوان دورهردیف
هماهنگ 

کننده
فراوانی 
نفرات
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دوره هاي آموزشی حراست19
تکمیل فرم 
طرح کیفیت

تابستان 96تابستان 96
آقایان پاکدل / 
حیدري/جوهري

نار و کنگان20
نیاز موردي 

کارکنان حراست



هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات

آقايان جوكار / 4201796/04/1096/04/12سيستم ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه1
علي پور

ليست پيوستالمرد15

آقايان جوكار / 4202196/04/1796/04/19تست و CONFIG رله هاي حفاظتي2
علي پور

المرد12
نياز موردي 
تعميرات برق

آتش نشاني پيشرفته (ويژه افسران حراست)3
تكميل فرم 
آقايان جوكار / 96/04/2196/04/22طرح كيفيت

علي پور
ليست پيوستالمرد9

آقايان جوكار / 2307696/04/2496/04/26مفاهيم استاندارد هاي صنعت نفت و گاز4
علي پور

كمپ ايثار20
در خواست 

موردي تعميرات

آقايان جوكار / 4000396/04/3196/05/02باطري و باطري شارژها5
علي پور

ليست پيوستتابناك18

آتش نشاني پيشرفته (ويژه افسران حراست)6
تكميل فرم 
آقايان جوكار / 96/05/0496/05/05طرح كيفيت

علي پور
ليست پيوستالمرد10

7RO آقايان جوكار / 8241996/05/0796/05/09عمليات آزمايشگاهي
علي پور

المرد10
نياز موردي 

تعميرات تهويه

آقايان جوكار / 8221196/05/1496/05/16شيرهاي ايمني و دروازه اي سرچاهي8
علي پور

المرد15
نياز موردي 

عمليات  (روزكار 
B

آقايان جوكار / 905696/05/1896/05/19اصول سرپرستي9
علي پور

ليست پيوستكمپ ايثار13
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هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات
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آقايان جوكار / 834089605/2196/05/23منحني هاي كاهش دبي توليدي چاه10
علي پور

المرد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

آقايان جوكار / 8305196/05/2896/05/30تعمير و تكميل چاههاي نفت و گاز11
علي پور

المرد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

12HSE آقايان جوكار / 2100896/06/0196/06/02اصول گزارش نويسي در
علي پور

ليست پيوستتابناك12

آقايان جوكار / 2307696/06/0496/06/06مفاهيم استاندارد هاي صنعت نفت و گاز13
علي پور

تابناك15
نياز موردي 
تعميرات

14Alignment آقايان جوكار / 5204996/06/1196/06/13هم محوري در ماشين آالت
علي پور

ليست پيوستتابناك18

15HSE آقايان جوكار / 2100896/06/1596/06/16اصول گزارش نويسي در
علي پور

ليست پيوستكمپ ايثار8

آقايان جوكار / 905696/06/1996/06/20اصول سرپرستي16
علي پور

ليست پيوستتابناك25

مديريت و بهينه سازي شبكه هاي سطحي بين 17
چاهي  با نرم افزار

خانم زارع8341896/04/0896/04/10
آقاي جوكار

محمودآباد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

مديريت و بهينه سازي شبكه هاي سطحي بين 18
چاهي  با نرم افزار

خانم زارع8341896/04/2296/04/24
آقاي جوكار

محمودآباد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان



هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات
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خانم زارع2200696/04/2996/04/31برنامه ريزي و كنترل پروژه19
آقاي جوكار

محمودآباد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

خانم زارع2143396/05/0596/05/07سيستم هاي ايمني20
آقاي جوكار

محمودآباد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

خانم زارع2143396/05/1996/05/21سيستم هاي ايمني21
آقاي جوكار

محمودآباد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

خانم زارع901996/05/2696/05/28روشهاي حل مسئله و تصميم گيري22
آقاي جوكار

محمودآباد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

خانم زارع5701896/06/0296/06/04آناليز ارتعاشات ( مقدماتي)23
آقاي جوكار

محمودآباد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

خانم زارع5701896/06/1696/06/18آناليز ارتعاشات ( مقدماتي)24
آقاي جوكار

محمودآباد15
نياز موردي 

كاركنان پارسيان

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست25
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان جوكار / 
علي پور

پارسيان20
نياز موردي 

كاركنان حراست

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست26
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان جوكار / 
علي پور

پارسيان20
نياز موردي 

كاركنان حراست

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست27
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان جوكار / 
علي پور

پارسيان20
نياز موردي 

كاركنان حراست



هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات
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تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست28
تابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

آقايان جوكار / 
علي پور

پارسيان20
نياز موردي 

كاركنان حراست



هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات

ليست پيوستسرخون10آقاي رسا8221196/04/1096/04/12شيرهاي ايمني و دروازه اي سرچاهي1

ليست پيوستسرخون29آقاي رسا2142196/04/2096/04/21مباني ايمني و آتش نشاني (ويژه كاركنان حراست)2

ليست پيوستسرخون10آقاي رسا5600196/04/2596/04/27لوله، اتصاالت و نشت بندها3

ليست پيوستسرخون17آقاي رسا900796/05/0396/05/03ايجاد انگيزش4

ليست پيوستسرخون21آقاي رسا2181196/05/1496/05/15آمادگي و مقابله در سوانح جسمي5

6WHCP ليست پيوستسرخون13آقاي رسا8342096/05/2896/05/30كنترل پانل هاي سرچاهي

ليست پيوستسرخون19آقاي رسا902896/06/0796/06/07مديريت استرس7

8MOV ليست پيوستسرخون11آقاي رسا4108196/06/1196/06/13شيرهاي قطع و وصل اضطراري و فرآيندي

ليست پيوستسرخون15آقاي رسا2140796/06/2596/06/26ايمني برق9
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هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات
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تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست10
سرخون20آقاي رساتابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

نياز موردي 
كاركنان حراست

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست11
سرخون20آقاي رساتابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

نياز موردي 
كاركنان حراست



هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات

سروستان 10آقاي رضايي5701094/04/1194/04/12انواع روغن ها و روان كاري صنعتي1
وسعادت آباد

ليست پيوست

سروستان 11آقاي رضايي2143396/04/1796/04/18سيستم هاي ايمني2
وسعادت آباد

ليست پيوست

سروستان 12آقاي رضايي4109896/04/2096/04/21كابل ها وكانكتورها در ابزاردقيق3
وسعادت آباد

ليست پيوست

سروستان 13آقاي رضايي4203496/04/2496/04/26تعميرو نگهداري پستهاي فشار قوي4
وسعادت آباد

ليست پيوست

سروستان 9آقاي رضايي8340596/04/2796/04/28مهندسي بهره برداري5
وسعادت آباد

ليست پيوست

سروستان 8آقاي رضايي5203996/05/0296/05/04آب بندها و نشت بندها6
وسعادت آباد

ليست پيوست

آتش نشاني پيشرفته (ويژه افسران حراست)7
تكميل فرم 
سروستان 15آقاي رضايي96/05/0896/05/09طرح كيفيت

وسعادت آباد
ليست پيوست

سروستان 12آقاي رضايي8301696/05/1096/05/11وسايل وشيرآالت سرچاهي8
وسعادت آباد

ليست پيوست

سروستان 15آقاي رضايي902896/05/1496/05/14مديريت استرس9
وسعادت آباد

ليست پيوست
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هماهنگ تاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف
كننده

فراواني 
توضيحاتمحل اجرانفرات
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تعمير و نگهداري خطوط انتقال برق(20و66 10
كيلوولت)

سروستان 13آقاي رضايي4203696/05/1696/05/18
وسعادت آباد

ليست پيوست

سروستان 9آقاي رضايي2143796/05/2296/05/23ايمني كار در ارتفاع وحفاظت از سقوط11
وسعادت آباد

ليست پيوست

سروستان 12آقاي رضايي6501996/05/2496/05/25تعيين مشخصات آزمايشگاهي براي نفت خام12
وسعادت آباد

ليست پيوست

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست13
سروستان20آقاي رضاييتابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

نياز موردي 
كاركنان حراست

تكميل فرم دوره هاي آموزشي حراست14
سروستان20آقاي رضاييتابستان 96تابستان 96طرح كيفيت

نياز موردي 
كاركنان حراست
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