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توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

1
مهارتهای کلیدی مدیریت

(Oil & Gas MBA)
905198/01/2198/01/22

8204898/01/2498/01/28 پیشرفتهPipesimنرم افزار 2

3
مهارتهای کلیدی مدیریت

(Oil & Gas MBA)
905198/01/2898/01/28

4
PMBOKاستاندارد مدیریت پروژه بر مبنای 

(Oil & Gas MBA)
2200298/01/2998/01/29

H2S2100198/02/0398/02/03ایمنی و خطرات گاز 5

2122698/02/0498/02/04اصول کمک های اولیه6

7
PMBOKاستاندارد مدیریت پروژه بر مبنای 

(Oil & Gas MBA)
2200298/02/0498/02/05

98/02/0798/02/09-تحلیل اگزرژی و کاربردهای آن در صنعت نفت و گاز8

9
مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک

(Oil & Gas MBA)
905398/02/1198/02/12

10PLC HIMA-98/03/1898/03/22

11
مدیریت تولید و عملیات

(Oil & Gas MBA)
2401498/03/2298/03/23

12DCS - PCS7-14103098/03/2598/03/29

13
مدیریت تکنولوژی در صنایع نفت و گاز

(Oil & Gas MBA)
2401298/03/2998/03/30

98بهار 98بهار 21807پیشگیری از حمالت سایبری و امنیت اطالعات14

98بهار 98بهار -(سطح یک ایراتا)کار در ارتفاع 15

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 



توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 

98بهار 98بهار -بسته آموزشی ویژه کارکنان در شرف بازنشستگی16

98بهار 98بهار 15038(تکمیلی)عکاسی در روابط عمومی17

18
 توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران و منشیگری 

حرفه ای و مدرن
98بهار 98بهار -

19
ابعاد مشارکت اجتماعی زنان،ضرورتها و الزامات

(ویژه بانوان)
98بهار 98بهار -

98بهار 98بهار 5003(ویژه آقایان)روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 20

98بهار 98بهار 5003(ویژه بانوان)روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 21

98بهار 98بهار 13501فنون پذیرایی و تشریفات22

98بهار 98بهار 21811آمادگی و مقابله در سوانح جسمی23

98بهار 98بهار 21813مدیریت واکنش در شرایط اضطراری24

98بهار 98بهار 21226اصول کمک های اولیه25

98بهار 98بهار 21226اصول کمک های اولیه26



توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 

pssr2102998/01/2098/01/21راهنمای ایمنی پیش راه اندازی 1

904298/01/2298/01/23کار تیمی2

2500598/01/2498/01/25شناسائی فعالیتهای نگهداری وتعمیرات3

98/01/2698/01/26-دوره آموزشی ویژه حراست4

5300698/01/2898/01/30تعمیر ونگهداری موتورهای دیزل5

4200398/01/3198/02/02اصول حفاظت الکتریکی6

7
بخش - (VIRTUALIZATION)مجازی سازی 

اول
-98/02/0998/02/11

7000498/03/1898/03/19پیشرفته-متره وبرآورد هزینه پروژه 8

98/03/2098/03/20-دوره آموزشی ویژه حراست9

98/03/2298/03/24-دستگاههای باالنس10

11
بخش - (VIRTUALIZATION)مجازی سازی 

دوم
-98/03/2798/03/29

2142698/03/2898/03/29(PTW)سیستم پروانه کار12

13
 NEC AVIO R500کار با دوربین ترموگرافی مدل 

PROD
98بهار 98بهار -

98بهار 98بهار -شناخت، اجرا و رفع عیب سامانه های حفاظت کاتدی14

98بهار 98بهار -درس آموزی از حوادث فوران های نفت و گاز15



توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 

98بهار 98بهار 21811آمادگی و مقابله در سوانح جسمی16

98بهار 98بهار 21813مدیریت واکنش در شرایط اضطراری17



توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 

4100698/01/2098/01/21اصول نیوماتیک و الکترو نیوماتیک1

98/01/2798/01/29-برقراری امنیت در روتر بوردهای میکروتیک2

98/01/2798/01/28-  در تعمیرات اساسیHSEآشنایی با الزامات 3

1450198/02/0298/02/04ابعاد حقوقی پیمان4

2122698/02/0398/02/04ویژه خدمات اجتماعی- کمکهای اولیه 5

98/02/0798/02/07-آسیب شناسی خانواده6

PSSR-98/02/1098/02/11الزامات پیش از راه اندازی 7

8
-MOVشیرهای قطع و وصل اضطراری و فرآیندی  

SDV - BD- XV
4108198/03/2898/03/29

6100498/03/2198/03/22اصول ترسیم دیاگرام فرآیندی9

98/03/2598/03/25-آسیب شناسی خانواده10

98بهار 98بهار 16031ویژه اداره حراست- ایست و بازرسی 11

98/03/2898/03/29-ویژه خدمات اجتماعی- اصول طراحی تصفیه خانه 12

13
استاندارد بازرسی برای تست های الکتریکی پیش راه 

IPS - I - EL -217اندازی  
98بهار 98بهار -

98بهار 98بهار -شناخت انواع مواد بازدارنده خوردگی14

98بهار 98بهار -درس آموزی از حوادث فوران های نفت و گاز15



توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 

98بهار 98بهار 83051آشنایی با عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز16

98بهار 98بهار 21811آمادگی و مقابله در سوانح جسمی17

98بهار 98بهار 21813مدیریت واکنش در شرایط اضطراری18



توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 

2181198/01/1898/01/19آمادگی و مقابله  در سوانح جسمی1

2
  و تجهیزات تحت فشار بر اساس pipingتعمیرات 

Azme   pcc -2استاندارد 
5601298/01/2198/01/23

98/01/2598/01/25-اصول نگهبانی3

2122798/01/2898/01/29(برق گرفتگی  )کمکهای اولیه تخصصی 4

98/01/3198/01/31-آشنایی با مفاهیم مدیریت انرژی5

98/02/0198/02/02-تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت انرژی6

7
 APIاصول جوشکاری خط لوله بر اساس استاندارد 

1104
2780298/02/0498/02/06

CISCO2960G-98/02/0798/02/09برنامه ریزی سوئیچ  8

98/02/1198/02/13-ایمنی رادیوگرافی و آشنایی با تست های غیر مخرب9

98/02/1498/02/15-ممیزی انرژی ساختمان10

11
- شیرهای صنعتی  )سرویس و تعمیر شیرهای ایمنی 

(ایمنی 
5102798/03/1898/03/20

98/03/2598/03/25-مکاتبات حراستی12

5203198/03/2998/03/31(روتاری ) کمپرسورهای اسکرو تایپ 13

98بهار 98بهار 83051آشنایی با عملیات تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز14

98بهار 98بهار 21813مدیریت واکنش در شرایط اضطراری15



توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 

1200598/01/3198/02/02سیستم طبقه بندی و استاندارد کاال1

2761898/02/0798/02/09انواع پوشش های حفاظتی و سامانه های اجرایی2

98/02/1498/02/14-(ویژه حراست)آسیب شناسی خانواده 3

98/03/2298/03/22-(ویژه حراست)اصول نگهبانی 4

900398/03/2598/03/26اصول پیشرفته سرپرستی5

98بهار 98بهار 21811آمادگی و مقابله در سوانح جسمی6

98بهار 98بهار 21813مدیریت واکنش در شرایط اضطراری7



توضیحاتتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی بهار  - 1فرم 

4102698/02/0398/02/04سیستم ارتینگ ابزار دقیق1

2890398/02/0798/02/08استانداردهای اجرایی برای نصب تأسیسات الکتریکی2

3DCS - OPERATION4103598/02/1098/02/11

1029298/02/1498/02/15اسید کاری مقدماتی4

5METERING & PROVING4108298/03/1998/03/22

4000698/03/2598/03/27برق خورشیدی و سایر منابع نوین برق6

98بهار 98بهار 21811آمادگی و مقابله در سوانح جسمی7

98بهار 98بهار 21813مدیریت واکنش در شرایط اضطراری8

98بهار 98بهار -دوره آموزشی ویژه حراست9


