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توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

(Aگروه )مدیریت برخود1
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد15آقای علی پور96/07/0496/07/05

ویژه مدیران و 

روسا

ستاد35آقای رمضانی112142196/07/0596/07/05بازآموزی آموزش عملی اطفاء حریق گروه 2
نیاز موردی 

کارکنان

روانشناسی و خانواده موفق3
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیناروکنگان15آقای علی پور96/07/0696/07/06

4
دوره )تجهیزات و انواع رشته های تکمیلی درون چاهی 

(های آموزشی کارکنان همراه با خانواده
8220496/07/1096/07/14

آقای / خانم زارع

پاکدل
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

PMBOK2200296/07/12استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای 5
چهارشنبه ها 

 ساعت40بمدت 
نیاز موردیستاد20آقای رئیسی

لیست پیوستستاد15آقای رئیسی8340196/07/1696/07/19اسیدکاری مقدماتی6

7
دوره های آموزشی )اصول بهره برداری کمپرسورها 

(کارکنان اقماری همراه با خانواده
5202496/07/1696/07/20

آقای / خانم زارع

سهرابی
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

نیاز موردیستاد15آقای علی پور1503896/07/1796/07/19تخصصی عکاسی در روابط عمومی8

9
دوره های آموزشی کارکنان اقماری )ارگونومی عمومی 

(همراه با خانواده
2120696/07/2296/07/26

آقای / خانم زارع

سهرابی
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

آشنایی با جنبه ها و آثار زیست محیطی10
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20آقای علی پور96/07/2396/07/24

نیاز موردیستاد15آقای علی پور2201796/07/2596/07/26مدیریت ادعا11

12DCS-PCS7- I4103096/07/2996/08/0112آقای رئیسی
مرکز آموزش 

اصفهان
نیاز موردی

13
دوره های آموزشی کارکنان )آنالیز ارتعاشات مقدماتی 

(اقماری همراه با خانواده

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/07/2996/08/03

آقای / خانم زارع

جوکار
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

نیاز موردیستاد15آقای علی پور903396/07/3096/08/01مدیریت دانش14

لیست پیوستستاد20آقای رمضانی1413096/08/0196/08/03(تکمیلی )قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی15

16
HAZOP ( دوره آموزشی کارکنان اقماری همراه با

(خانواده
15خانم زارع2143596/08/0196/08/05

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

17DCS-PCS7- II4103196/08/0296/08/0512آقای رئیسی
مرکز آموزش 

اصفهان
نیاز موردی

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

اصول و مبانی مدیریت انرژی18
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیداالن20آقای رئیسی96/08/0296/08/03

ستاد15آقای رمضانی2000496/08/0296/08/02گزارش نویسی فنی و نامه نگاری اداری19
نیاز موردی 

کارکنان

ستاد35آقای رمضانی122142196/08/0396/08/03بازآموزی آموزش عملی اطفاء حریق گروه 20
نیاز موردی 

کارکنان

21
ممیزی داخلی استاندارد مدیریت کیفیت

ISO 14001-2015
لیست پیوستستاد26آقای رئیسی2300796/08/0696/08/08

22
دوره های آموزشی )مقررات پرسنلی و اداری کارکنان 

(کارکنان اقماری همراه با خانواده
1360596/08/0696/08/10

آقای / خانم زارع

سهرابی
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

نیاز موردیستاد20آقای علی پور2120896/08/0796/08/08(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار 23

لیست پیوستستاد17آقای رمضانی1202796/08/0996/08/10آشنایی با بارنامه و اسناد حمل24

لیست پیوستستاد20آقای علی پور900496/08/1096/08/10اصول و فنون مذاکره حرفه ای25

لیست پیوستستاد12آقای رئیسی8310196/08/1496/08/17رشته تکمیلی و خدمات سرچاهی و دورن چاهی26

API6165202196/08/1496/08/18اصول و طراحی بر اساس - توربینهای گازی 27
آقای / خانم زارع

پاکدل
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

28
دوره های )روشهای حل مسئله و تصمیم گیری 

(آموزشی کارکنان اقماری همراه با خانواده

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/08/1496/08/18

آقای / خانم زارع

جوکار
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

لیست پیوستستاد12آقای علی پور1101096/08/1596/08/16حسابداری حقوق و دستمزد در صنعت نفت29

دوره های ویژه کارکنان حراست30
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
پارسیان20آقای رمضانی96/08/1796/08/17

نیاز موردی 

حراست

لیست پیوستستاد15آقای رئیسیAPI 5102743196/08/2196/08/24استاندارد 31

(با تاکید بر موارد تعمیراتی)شرح کار نویسی 32
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد15آقای علی پور96/08/2296/08/23

دوره های ویژه کارکنان حراست33
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
پارسیان20آقای رمضانی96/08/2496/08/24

نیاز موردی 

حراست

لیست پیوستستاد15آقای رئیسی2781496/09/0196/09/02الزامات جوشکاری حین سرویس و هات تب34



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

MSA , BWکالیبراسیون دستگاههای آزمایش گاز 35
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد20آقای رئیسی96/09/0596/09/06

نیاز موردی 

HSEکارکنان 

اصول و مبانی مدیریت انرژی36
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیپارسیان20آقای رئیسی96/09/0596/09/06

لیست پیوستستاد17آقای رمضانی1200596/09/0696/09/07طبقه بندی و کدگذاری کاال37

38
ویژه خانواده کارکنان ستاد و )سمینار خانواده شاد 

(مناطق عملیاتی

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد200آقای علی پور96/09/0896/09/08

انواع سبکهای رهبری و مدیریت در سازمان39
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد15آقای رمضانی96/09/1296/09/12

نیاز موردی 

کارکنان

لیست پیوستستاد12آقای رئیسیOLGA8341696/09/1996/09/22آموزش نرم افزار 40

کارگاه قانون مالیاتهای مستقیم41
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد15آقای علی پور96/09/2096/09/20

دوره های ویژه کارکنان حراست42
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
20آقای رمضانی96/09/2096/09/20

سروستان 

وسعادت آباد

نیاز موردی 

حراست

روش علمی حل مسائل صنعتی43
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد20آقای رئیسی96/09/2696/09/27

داالن20آقای رئیسی96پاییز 96پاییز 27812حفاظت در برابر اشعه44
نیاز موردی 

HSEکارکنان 

داالن20آقای رئیسی96پاییز 96پاییز 27812حفاظت در برابر اشعه45
نیاز موردی 

HSEکارکنان 

96پاییز 96پاییز -دوره های آموزشی کارکنان همراه با خانواده46
آقای / خانم زارع

رضایی
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

96پاییز 96پاییز -دوره های آموزشی کارکنان همراه با خانواده47
آقای / خانم زارع

رضایی
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

96پاییز 96پاییز -دوره های آموزشی کارکنان همراه با خانواده48
آقای / خانم زارع

رسا
15

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

ستاد15آقای علی پور96پاییز 96پاییز 13007(Aگروه )هوش هیجانی و همدلی49
ویژه مدیران و 

روسا

ستاد15آقای علی پور96پاییز 96پاییز 13007(Bگروه )هوش هیجانی و همدلی50
ویژه مدیران و 

روسا

(Bگروه )مدیریت برخود51
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد15آقای علی پور96پاییز 96پاییز 

ویژه مدیران و 

روسا



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

(زیمنس )سمینار توربین و کمپرسور گریز از مرکز 52
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
نیاز موردیستاد شیراز15نوذری96پاییز 96پاییز 

دوره های ویژه کارکنان حراست53
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ناروکنگان20آقای رمضانی96پاییز 96پاییز 

نیاز موردی 

حراست

دوره های ویژه کارکنان حراست54
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ناروکنگان20آقای رمضانی96پاییز 96پاییز 

نیاز موردی 

حراست

دوره های ویژه کارکنان حراست55
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
آغاروداالن20آقای رمضانی96پاییز 96پاییز 

نیاز موردی 

حراست

دوره های ویژه کارکنان حراست56
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
20آقای رمضانی96پاییز 96پاییز 

سرخون و 

گشوی جنوبی

نیاز موردی 

حراست

دوره های ویژه کارکنان حراست57
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد20آقای رمضانی96پاییز 96پاییز 

نیاز موردی 

حراست

دوره های ویژه کارکنان حراست58
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
ستاد20آقای رمضانی96پاییز 96پاییز 

نیاز موردی 

حراست



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

5203196/07/1196/07/13نگهداری وتعمیرات-کمپرسورهای روتاری1
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن28

2501096/07/1896/07/20زمانبندی نگهداری و تعمیرات2
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن9

3
بر اساس استاندارد PIPLINEاصول طراحی 

ASME B 31.4
5601396/07/2596/07/27

/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن9

PIPING5600496/07/0496/07/06اصول نقشه خوانی 4
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن20

5100496/08/0996/08/11نگهداری وتعمیرات-مخازن ذخیره 5
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن15

4200196/08/2396/08/25استانداردهای برق6
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستآغار18

5200496/08/0296/08/04پمپهای گریز از مرکز7
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستآغار6

5203596/09/0796/09/09اصول بهره برداری ونگهداری-فنها و بلورها 8
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن20

1203396/09/1496/09/16حسابداری کاال9
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستداالن15

901896/09/2196/09/22تیم سازی10
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
داالن15

ویژه رؤسا 

وسرپرستان

901896/09/2396/09/24تیم سازی11
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
آغار15

ویژه رؤسا 

وسرپرستان

5300696/09/2896/09/30تعمیر ونگهداری موتورهای دیزل12
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستآغار16

آشنایی با جنبه ها و آثار زیست محیطی13
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96پاییز 96پاییز 

/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستآغاروداالن20

96پاییز 96پاییز 183051تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز 14
/ آقایان سهرابی

اعتمادپور
لیست پیوستآغاروداالن20

96پاییز 96پاییز 5004طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین15
/ آقایان سهرابی 

اعتمادپور
کلیه کارکنانداالن20



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

4203996/07/0496/07/05ژنراتورهای اضطراری تخصصی1
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان21

8220496/07/1096/07/14تجهیزات و انواع رشته های تکمیلی درون چاهی2
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
14

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

3
 1106بازرسی جوش خطوط لوله براساس استاندارد 

API
2743696/07/1196/07/12

/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان23

710396/07/1796/07/19اکسل پیشرفته4
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان16

903796/07/2596/07/26نگرش و تغییر نگرش5
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان24

18305196/08/0296/08/03تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز 6
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان23

903196/08/0996/08/10مدیریت تعارض7
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان22

8
اصول انتخاب و طراحی بر اساس - توربین های گازی 

API 616استاندارد 
5202196/08/1496/08/18

/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
14

مرکز آموزش 

محمود آباد
نیاز موردی

18305196/08/1696/08/17تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز 9
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان21

10
تشخیص عیوب پوشش لوله های مدفون به روشهای 

C - SCAN/DCVG /CIP
2762196/08/2396/08/24

/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان15

1200696/08/3096/09/01ایران کد11
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان13

5203296/09/0796/09/08کمپرسورهای گریز از مرکز12
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان21

13
  SEBA - KMTکار با دستگاه عیب یاب کابل  

(تئوری و عملی)

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/09/1396/09/14

/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان21

14
INTUCH (  نرم افزار گرافیکی سیستم های مانیتورینگ مورد

( SGT 400استفاده در پانل توربین های 

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/09/2196/09/22

/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان21

رفتارشناسی آتش های صنعتی و اطفاء حریق مخازن15
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/09/2896/09/29

/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان24

96پاییز 96پاییز 21208(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار 16
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان20

آشنایی با جنبه ها و آثار زیست محیطی17
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96پاییز 96پاییز 

/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
لیست پیوستناروکنگان20



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

96پاییز 96پاییز 5004طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین18
/ آقایان پاکدل

جوهری/ حیدری
کلیه کارکنانناروکنگان20



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

16آقای رسا902896/07/0496/07/04مدیریت استرس1
سرخون و 

گشوی جنوبی
نیاز موردی

20آقای رسا4000696/07/1896/07/19طراحی و بهره برداری از سیستم های خورشیدی2
سرخون و 

گشوی جنوبی

نیاز موردی 

کمیته انرژی

15آقای رسا18305196/07/2496/07/26تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز 3
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

17آقای رسا2121096/08/0796/08/07بیماریهای ناشی از کار و پیشگیری از آن4
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

10آقای رسا4108496/08/2096/08/21میترهای دیافراگمی و اریفیسی5
سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

6
-movشیرهای قطع و وصل اضطراری و فرآیندی 

sdv-bdv-xv
10آقای رسا4108196/09/1896/09/20

سرخون و 

گشوی جنوبی
لیست پیوست

20آقای رسا96پاییز 96پاییز 21208(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار 7
سرخون و 

گشوی جنوبی
نیاز موردی

آشنایی با جنبه ها و آثار زیست محیطی8
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
20آقای رسا96پاییز 96پاییز 

سرخون و 

گشوی جنوبی
نیاز موردی

20آقای رسا96پاییز 96پاییز 5004طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین9
سرخون و 

گشوی جنوبی
کلیه کارکنان



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

4201796/07/1296/07/13سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه1
/ آقایان جوکار

علی پور
لیست پیوستتابناک13

ccpsمدیریت ایمنی فرآیند بر اساس الگوی 2
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/07/1596/07/17

/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیالمرد12

1000196/07/1996/07/20آیین نگارش و مکاتبات اداری3
/ آقایان جوکار

علی پور
المرد15

ویزه روسا و 

سرپرستان

5300696/07/2296/07/24تعمیر و نگهداری موتورهای دیزل4
/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیتابناک10

2120896/07/2696/07/27(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار 5
/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیکمپ ایثار15

2162796/07/2696/07/27آشنایی با آثار و جنبه های زیست محیطی6
/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیتابناک15

ccpsمدیریت ایمنی فرآیند بر اساس الگوی 7
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
96/07/2996/08/01

/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیالمرد12

2307696/08/0396/08/05استاندارد عمومی8
/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیتابناک15

1000196/08/0696/08/08آیین نگارش و مکاتبات اداری9
/ آقایان جوکار

علی پور
المرد15

ویزه روسا و 

سرپرستان

902996/08/1196/08/11مدیریت استعدادها و سرمایه های فکری10
/ آقایان جوکار

علی پور
المرد15

ویزه روسا و 

سرپرستان

5102496/08/1396/08/15اصول و مبانی شیرهای صنعتی11
/ آقایان جوکار

علی پور
لیست پیوستکمپ ایثار19

8220496/08/2096/08/22تجهیزات و انواع رشته های تکمیلی درون چاهی12
/ آقایان جوکار

علی پور
لیست پیوستالمرد20

5200496/08/2796/08/29تعمیر و نگهداری انواع پمپها13
/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیکمپ ایثار10

tripod Beta2143296/09/0196/09/02آنالیز حوادث به روش 14
/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیتابناک12

2763196/09/0496/09/06حفاظت کاتدی مقدماتی15
/ آقایان جوکار

علی پور
لیست پیوستالمرد15

piping5600496/09/1196/09/13اصول نقشه خوانی 16
/ آقایان جوکار

علی پور
لیست پیوستتابناک21

tripod Beta2143296/09/1896/09/20آنالیز حوادث به روش 17
/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیکمپ ایثار12



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

18305196/09/1896/09/20تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز 18
/ آقایان جوکار

علی پور
نیاز موردیالمرد12

5102496/09/2296/09/24اصول و مبانی شیرهای صنعتی19
/ آقایان جوکار

علی پور
لیست پیوستتابناک24

piping5600496/09/2596/09/27اصول نقشه خوانی 20
/ آقایان جوکار

علی پور
لیست پیوستتابناک22

1200196/09/2996/09/30آشنایی با سیستم سفارشات کاال21
/ آقایان جوکار

علی پور
لیست پیوستالمرد19

96پاییز 96پاییز 5004طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین22
/ آقایان جوکار

علی پور
کلیه کارکنانالمرد20



توضیحاتمحل اجرافراوانیهماهنگ كنندهتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

96تقويم دوره های آموزشی سال  - 1فرم 

12آقای رضایی1835196/08/0696/08/08مقدماتی-کمکهای اولیه 1
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

5آقای رضایی8301696/08/0996/08/10وسایل وشیرآالت سرچاهی2
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

11آقای رضایی2144796/08/1496/08/15ایمنی تخصصی3
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

12آقای رضایی6501296/08/1696/08/17آزمایشگاه آب های صنعتی4
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

20آقای رضایی905696/08/2196/08/22اصول سرپرستی5
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

9آقای رضایی5102996/08/2996/08/30اصول ومبانی-جداکننده های دو وسه فازی6
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

7آقای رضایی5204496/09/0496/09/06اصول نگهداری وتعمیرات-گیربکسها7
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

(ویژه کارکنان حراست)آتش نشانی پیشرفته 8
تکمیل فرم 

طرح کیفیت
10آقای رضایی96/09/0796/09/08

سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

13آقای رضایی4203196/09/1196/09/12ایمنی تخصصی برق9
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

10
چگونگی استفاده از فهارس بهای سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

تکمیل فرم 

طرح کیفیت
20آقای رضایی96/09/1396/09/14

سروستان 

وسعادت آباد
نیاز موردی

8آقای رضایی8100496/09/1896/09/19فرآیندهای پاالیش نفت خام11
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

15آقای رضایی2120896/09/2296/09/22(بهداشت حرفه ای)بهداشت در محیط کار 12
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

7آقای رضایی5102496/09/2696/09/27اصول ومبانی-شیرهای صنعتی13
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

20آقای رضایی96پاییز 96پاییز 183051تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز 14
سروستان 

وسعادت آباد
لیست پیوست

20آقای رضایی96پاییز 96پاییز 5004طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین15
سروستان 

وسعادت آباد
کلیه کارکنان


