
توضیحاتمحل اجرافراوانیتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

1
استاندارد کنترل و ارزیابی فناوری اطالعات مبتنی بر 

COBIT
نیاز موردیشیراز2304298/07/0898/07/1012

نیاز موردیشیرازISO260002309998/07/1498/07/1520استاندارد مسئولیت اجتماعی 2

3
طرح صالحیت حرفه ای )ایمنی و آتش نشانی عمومی 

(افراد مرتبط با عملیات حفاری
لیست پیوستشیراز2142198/07/1598/07/1520

4
طرح صالحیت حرفه ای ) H2Sایمنی و خطرات گاز 

(افراد مرتبط با عملیات حفاری
لیست پیوستشیراز2100198/07/1698/07/1620

5
مدیریت استرس

(ویژه بانوان)
نیاز موردیشیراز902898/07/1698/07/1620

6
طرح صالحیت حرفه ای افراد مرتبط )کمک های اولیه 

(با عملیات حفاری
لیست پیوستشیراز2122698/07/1798/07/1720

7PLC S7 - 14105498/07/2098/07/2412
مرکز آموزش 

اصفهان
لیست پیوست

لیست پیوستشیراز2181198/07/2198/07/2220آمادگی و مقابله با سوانح جسمی8

9
دوره آموزشی تخصصی تدوین و انتشار مقاله های 

پژوهشی مقاله نویسی- علمی 
نیاز موردیشیراز2601198/07/2998/07/3020

شیرازPHAST6304298/07/2998/08/0120نرم افزار 10
نیاز موردی 

HSEکارکنان 

نیاز موردیشیراز2181398/08/1298/08/1320مدیریت واکنش در شرایط اضطراری11

5300698/08/1998/08/2120تعمیر و نگهداری موتورهای دیزل12
مرکز آموزش 

اصفهان

نیاز موردی کارکنان 

تعمیرات سروستان

13
حل تعارض بر روابط زناشویی و بهبود کیفیت زندگی 

(ویژه بانوان)
نیاز موردیشیراز98/08/2098/08/2120-

14MCSA : Windows Server 2016-98/08/2098/08/2220شیراز
نیاز موردی 

ICTکارکنان 

15PLC HIMA4104898/08/2598/08/297
مرکز آموزش 

اصفهان
لیست پیوست

98/08/2598/08/2914-سخت افزار تعمیر بردهای پیشرفته الکتریکی16
مرکز آموزش 

اصفهان
نیاز موردی

17
کالن نگری و تفکر سیستمی

(شایستگی محور)
لیست پیوستشیراز901598/08/2698/08/2815

18
Interprise Application 

Architecture
شیراز98/09/0998/09/1120-

نیاز موردی 

ICTکارکنان 

نیاز موردیشیرازESIA1301998/09/1098/09/1215ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی 19

98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 
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98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 

20
توانایی نقد

(شایستگی محور)
لیست پیوستشیراز98/09/1798/09/1915-

نیاز موردیشیراز9820پاییز 98پاییز 21807پیشگیری از حمالت سایبری و امنیت اطالعات21

نیاز موردیشیراز9820پاییز 98پاییز 19009مدیریت نگهداری اماکن ورزشی22

23
EXCEL مقدماتی

(ویژه مسئولین دفاتر)
نیاز موردیشیراز9820پاییز 98پاییز 7004

لیست پیوستشیراز9820پاییز 98پاییز -بسته آموزشی فشرده ویژه مدیران و روسا24

نیاز موردیشیراز9820پاییز 98پاییز 13403فرآیند برنامه ریزی انتصابات کارکنان25

شیراز9820پاییز 98پاییز -RBAدوره آموزشی 26
نیاز موردی مهندسی 

تعمیرات

شیراز9820پاییز 98پاییز 83402(طراحی)اسیدکاری چاههای نفت و گاز 27
نیاز موردی مهندسی 

بهره برداری

شیراز9820پاییز 98پاییز 61045عملیات فرایند انتقال گاز28
نیاز موردی کارکنان 

مهندسی نفت

شیراز9820پاییز 98پاییز 52018آشنایی با عملکرد توربین های گازی29
نیاز موردی کارکنان 

مهندسی نفت

30
آشنایی با عملیات بهره برداری از ایستگاه های تقویت 

فشار گاز
شیراز9820پاییز 98پاییز 81307

نیاز موردی کارکنان 

مهندسی نفت

شیراز9820پاییز 98پاییز 15038(تکمیلی)آموزش عکاسی در روابط عمومی 31
نیاز موردی روابط 

عمومی
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لیست پیوستداالنP&ID/PFD6100398/07/0698/07/0820مبانی دیاگرام فرایندی1

لیست پیوستداالن5203098/07/1398/07/1511تعمیرات ونگهداری- کمپرسورهای رفت و برگشتی2

لیست پیوستداالن7000498/07/2098/07/2216پیشرفته-متره وبرآورد هزینه پروژه3

نیاز موردیداالنISO 500012302598/07/2898/07/2920آشنایی با سیستم مدیریت انرژی 4

لیست پیوستآغار4107998/08/0498/08/056شیرهای کنترل وتجهیزات جانبی5

داالن8221498/08/1198/08/1320جداره گذاری و نصب آویزه، متعلقات و تکمیل6
نیاز موردی خدمات 

فنی چاه ها

لیست پیوستداالن98/08/1898/08/2010-ارتینگ سیستم های مخابراتی7

نیاز موردیآغار2103098/08/1898/08/2020 در تعمیرات اساسیHSEآشنایی با الزامات 8

لیست پیوستداالن2203498/08/2598/08/278مقدماتی-PRIMAVERAآموزش نرم افزار 9

لیست پیوستداالن5600998/09/0298/09/049تست هیدرواستاتیک خطوط لوله10

لیست پیوستآغار4202498/09/0998/09/115مولد های برق11

داالن6105098/09/0998/09/1120آموزش فرآیند نم زدایی و خشک سازی گازها12
نیاز موردی 

کارکنان عملیات

لیست پیوستداالن1201398/09/1698/09/1711مدیریت خرید داخلی13

لیست پیوستداالن2160598/09/2398/09/245آلودگی آبهای زیر زمینی وروشهای کنترل14

15
طرح فوری و )مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 

(الزامی آموزش ایمنی و مدیریت بحران
نیاز موردیآغار9820پاییز 98پاییز 21813

داالن9820پاییز 98پاییز 83805آشنایی با عملیات بهره برداری16
نیاز موردی 

HSEکارکنان 

داالن9820پاییز 98پاییز 42020آموزش جامع تست و تنظیم رله های حفاظتی17
نیاز موردی کارکنان 

تعمیرات برق

آغار9820پاییز 98پاییز -مسئولیت پذیری سازمانی18
نیاز موردی 

کارکنان حراست
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لیست پیوستناروکنگان4204098/07/0298/07/0321حفاظت کاتدیک1

ناروکنگان502198/07/0898/07/0820اخالق حرفه ای2
نیاز موردی 

کارکنان حراست

لیست پیوستناروکنگان901998/07/0998/07/1030روشهای حل مساله و تصمیم گیری3

لیست پیوستناروکنگان8771998/07/1598/07/1532پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی4

لیست پیوستناروکنگان5600398/07/1698/07/1714اصول و مبانی اجرای خطوط لوله5

لیست پیوستناروکنگان8340298/07/2398/07/2417اسیدکاری پیشرفته6

لیست پیوستناروکنگان4102698/07/2998/07/3022سیستم ارتینگ ابزاردقیق7

لیست پیوستناروکنگانETAP4204898/07/2998/08/0113نرم افزار 8

لیست پیوستناروکنگان2501098/08/1398/08/1420زمانبندی نگهداری و تعمیرات9

لیست پیوستناروکنگان5401598/08/2198/08/2212تعمیر و نگهداری کمپرسورهای تبرید10

لیست پیوستناروکنگان2781598/08/2898/08/2914بررسی علل عیوب جوش و نحوه رفع آن11

لیست پیوستناروکنگان1300798/09/0598/09/0630هوش هیجانی12

لیست پیوستناروکنگان5300798/09/1298/09/1312دستگاه عیب یاب موتور و تنظیم انژکتور13

لیست پیوستناروکنگان1200598/09/1998/09/2011سیستم طبقه بندی و استاندارد کاال14

لیست پیوستناروکنگان1502098/09/2698/09/2738سخنوری و فن بیان15

لیست پیوستناروکنگان2143698/09/2698/09/2720فرماندهی حریق آتش16

لیست پیوستناروکنگان9820پاییز 98پاییز 21030 در تعمیرات اساسیHSEآشنایی با الزامات 17

18
طرح فوری و )مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 

(الزامی آموزش ایمنی و مدیریت بحران
نیاز موردیناروکنگان9820پاییز 98پاییز 21813
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نیاز موردیالمرد2274798/07/2198/07/2215پیشگیری از آسیب های اجتماعی1

پارسیان2162998/07/2498/07/2520مدیریت مواد زائد2
کارگروه مدیریت 

پسماند

لیست پیوستالمرد5203198/07/2498/07/2615(روتاری  )کمپرسورهای اسکروتایپ 3

نیاز موردیالمرد5s903898/08/0198/08/0215اصول سازماندهی محیط کار با نگرش 4

پارسیان98/08/0198/08/0220-ارزیابی جنبه های زیست محیطی5
کارگروه ارزیابی 

ریسک

پارسیان500498/08/0898/08/0820طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مشتری6
نیاز موردی 

کارکنان حراست

تابناک98/08/1198/08/1315-تعمیر و نگهداری سردخانه و یخچالهای صنعتی7
نیاز موردی 

تعمیرات تهویه

8
 کیلو 20طراحی برق گیرهای حفاظتی فشار متوسط 

spdولت و فشار ضعیف 
کمپ ایثار98/08/1898/08/2015-

نیاز موردی 

تعمیرات برق

المرد901998/08/2298/08/2320روش های حل مسئله و تصمیم گیری9
نیاز موردی

ویژه روسا

نیاز موردیپارسیان98/08/2698/08/2720-ایمن سازی مخازن در برابر صاعقه10

نیاز موردیتابناک2742598/08/2998/09/0115بازرسی جرثقیل11

لیست پیوستکمپ ایثار5701098/09/0298/09/0415انواع روغنها و روانکاری صنعتی12

المرد902898/09/1098/09/1020مدیریت استرس13
نیاز موردی

ویژه روسا

نیاز موردیالمرد98/09/2398/09/2515-(اکسل پیشرفته  )ماکرونویسی 14

نیاز موردیالمرد1200998/09/2798/09/2915بررسی منابع تامین کاال15

16
طرح فوری و )مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 

(الزامی آموزش ایمنی و مدیریت بحران
نیاز موردیپارسیان9820پاییز 98پاییز 21813

پارسیان9820پاییز 98پاییز 83805آشنایی با عملیات بهره برداری17
نیاز موردی 

HSEکارکنان 
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نیاز موردیسرخونIMS2303898/07/0698/07/0720تشریح الزامات 1

نیاز موردیسرخون2122798/07/0898/07/1015امداد و نجات- (پیشرفته)کمک های اولیه 2

لیست پیوستسرخون8310198/07/1498/07/167رشته تکمیلی و تاج چاه3

لیست پیوستسرخونHSE2100598/07/2398/07/247اصول بازرسی 4

لیست پیوستسرخونOLGA8341698/07/2998/08/0112نرم افزار 5

نیاز موردیسرخون2143798/08/1198/08/1210ایمنی کار در ارتفاع6

سرخون1605398/08/1498/08/1420گزارش نویسی و سامانه خبر7
نیاز موردی 

کارکنان حراست

نیاز موردیسرخون710398/08/1898/08/2010ماکرونویسی در اکسل8

لیست پیوستسرخونPLT8382598/08/2698/08/288 _تفسیر نمودارنگار تولید9

لیست پیوستسرخون2143698/09/0498/09/067فرماندهی حریق آتش10

11
طرح فوری و )مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 

(الزامی آموزش ایمنی و مدیریت بحران
نیاز موردیسرخون2181398/09/0998/09/1020

لیست پیوستسرخونPFD_ P&ID6100398/09/1198/09/138 _مبانی دیاگرام فرآیندی12

نیاز موردیسرخون2103098/09/1898/09/2020 در تعمیرات اساسیHSEتشریح الزامات 13

نیاز موردیسرخون2142398/09/2698/09/2720ایمنی کار در فضای بسته و محدود14
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لیست پیوستسروستان4108998/07/1398/07/158پانل اعالم و اطفا حریق1

لیست پیوستسروستان5201198/07/2198/07/2311طراحی ایستگاه پمپاژ- پمپ ها 2

3WORD700398/07/2898/07/3016نیاز موردیسروستان

4EXCEL700498/08/1198/08/1316نیاز موردیسروستان

سروستان902998/08/1998/08/1910مدیریت استعدادها و سرمایه های فکری5
نیاز موردی 

سرپرستان

سروستان8380598/08/2098/08/2120آشنایی با عملیات بهره برداری6
نیاز موردی 

HSEکارکنان 

لیست پیوستسروستان8801298/08/2698/08/267اصول تغذیه سالم7

نیاز موردیسروستان2142098/08/2798/08/2820ایمن سازی مخازن در برابر صاعقه8

9
استانداردهای بازرسی برای تست های برقی قبل از راه 

اندازی
لیست پیوستسروستان2890698/09/0298/09/0614

نیاز موردیسروستان98/09/1098/09/1310-طراحی پکیج نیتروژن ساز10

11
طرح فوری و )آمادگی و مقابله در سوانح جسمی 

(الزامی آموزش ایمنی و مدیریت بحران
نیاز موردیسروستان9820پاییز 98پاییز 21811

نیاز موردیسروستان9820پاییز 98پاییز -دوره های درس آموزی از حوادث12

نیاز موردیسروستان9820پاییز 98پاییز 83805دوره ویژه نیروهای حراست13


