
توضیحاتمحل اجرافراوانیتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

1SQL Server3200198/10/0998/10/1112شیراز
نیاز شغلی 

ICTکارکنان 

نیاز موردیشیراز98/10/1098/10/1020-بسته آموزشی فشرده ویژه مدیران و روسا2

3
حل تعارض بر روابط زناشویی و بهبود کیفیت زندگی 

(گروه اول)(ویژه بانوان)
نیاز موردیشیراز98/10/1598/10/1525-

HSEنیاز شغلی شیرازHSE-98/10/1598/10/1620مهندسی فرهنگ 4

شیراز1104398/10/1798/10/1820قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده5
نیاز شغلی

امور مالی

6
صالحیت های حرفه ای حوزه سازمانی و بهره وری 

(O&P)
شیراز98/10/1798/10/1815-

نیاز شغلی مهندسی 

سسیستم ها و 

بهره وری

7Well Intervention Level48312598/10/2198/10/2515لیست پیوستشیراز

98/10/2198/10/2515-مفاهیم سرج و روشهای کنترل آن8
مرکز آموزش 

محمودآباد
نیاز موردی

HSEنیاز شغلی شیرازPHAST6304298/10/2398/10/2515مدلسازی پیامدها با نرم افزار 9

10
حل تعارض بر روابط زناشویی و بهبود کیفیت زندگی 

(گروه دوم)(ویژه بانوان)
نیاز موردیشیراز98/10/2498/10/2425-

شیرازEPLAN4110098/10/2898/10/3015نرم افزار 11
نیاز شغلی مهندسی و 

ساختمان

12MCSA: Windows Server 2016-98/10/2898/11/0212شیراز
نیاز شغلی 

ICTکارکنان 

شیرازASME B31.35601298/10/2998/11/0115 بر اساس استاندارد Pipingبازرسی 13
نیاز شغلی 

بازرسی فنی

شیراز1200198/10/3098/11/0220آشنایی با سیستم سفارشات کاال14
نیاز شغلی 

تدارکات کاال

شیرازHay Group-98/11/0198/11/0215تحلیل و ارزیابی مشاغل به روش 15
نیاز شغلی مهندسی 

سسیستم ها و 

بهره وری

نیاز موردیشیرازESIA1301998/11/0698/11/0820ارزیابی تاثیرات اجتماعی و محیط زیستی 16

17PLC S7-II4105598/11/1298/11/1612
مرکز آموزش 

اصفهان
نیاز موردی

98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 



توضیحاتمحل اجرافراوانیتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 

18
آشنایی با سیستم های ایمنی و آتش نشانی مخازن 

ذخیره نفت و گاز
HSEنیاز شغلی داالن98/11/1298/11/1620-

19
توانایی نقد

(شایستگی محور)
لیست پیوستشیراز98/11/1398/11/1520-

20Well Intervention Level48312598/11/2698/11/3015
مرکز آموزش 

محمودآباد

نیاز شغلی خدمات 

فنی چاه ها

21
دوره ارزیابی تجهیزات جهت تخمین مناسب بودن 

برای سرویس دهی
شیراز98/11/2798/11/2915-

نیاز شغلی 

بازرسی فنی

شیراز98/11/2798/11/2815-اصول سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی22
نیاز شغلی مهندسی 

سسیستم ها و 

بهره وری

23
نرم افزار فتوشاپ

(روابط عمومی)
شیراز3100298/12/0498/12/0715

نیاز شغلی روابط 

عمومی

نیاز موردیشیرازGRI1302098/12/0598/12/0720تدوین گزارش های پایداری بر اساس استاندارد 24

HSEنیاز شغلی شیراز2162198/12/1198/12/1220حقوق و قوانین زیست محیطی25

26
مهارتهای ارتباطی

(شایستگی محور)
لیست پیوستشیراز1301098/12/1198/12/1320

شیراز98/12/1298/12/1315-اصول و مفاهیم روش های ارتقاء بهره وری27
نیاز شغلی مهندسی 

سسیستم ها و 

بهره وری

شیراز9820زمستان 98زمستان 82214جداره گذاری و نصب آویزه، متعلقات و تکمیل28
نیاز شغلی خدمات 

فنی چاه ها

29
آشنایی با عملیات بهره برداری از ایستگاه های تقویت 

فشار گاز
شیراز9820زمستان 98زمستان 81307

نیاز شغلی کارکنان 

مهندسی نفت

HSEنیاز شغلی شیراز9820زمستان 98زمستان 83108کنترل فوران چاه30

9812زمستان 98زمستان -تعمیر بردهای پیشرفته الکتریکی31
مرکز آموزش 

اصفهان
لیست پیوست

32
کاردانان شرق  ) WHCPکنترل پانل های سرچاهی 

(، زیمنس
9812زمستان  98زمستان  83420

مرکز آموزش 

اصفهان
نیاز موردی کارکنان 

عملیات بهره برداری

983زمستان 98زمستان -تعمیرات پیشرفته کارت های الکترونیکی33
مرکز آموزش 

اصفهان
لیست پیوست

HSEنیاز شغلی ماهشهر9810زمستان 98زمستان -عملیات تخصصی اطفاء حریق34



توضیحاتمحل اجرافراوانیتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 

نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان 21807پیشگیری از حمالت سایبری و امنیت اطالعات35

داالن9820زمستان 98زمستان 82214جداره گذاری و نصب آویزه، متعلقات و تکمیل36
نیاز شغلی خدمات 

فنی چاه ها

شیراز9820زمستان 98زمستان 12005سیستم طبقه بندی و استاندارد کاال37
نیاز شغلی 

تدارکات کاال

شیراز9820زمستان 98زمستان -سیستم یکنواخت کاال38
نیاز شغلی 

تدارکات کاال

39
آشنایی با اتوماسیون های صنعتی و امنیت آنها

(IT ، حراست ICTستاد )
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان -

شیراز9820زمستان 98زمستان 13406طراحی مسیرهای شغلی40
نیاز شغلی برنامه 

ریزی نیروی انسانی

41
سمینار امنیت اتوماسیون های صنعتی

(مدیران،روسا،روسای مناطق عملیاتی)
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان -

42
عملکرد دبیرخانه رمز و محرمانه

(مدیران و روسای ستادی)
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان 16060

43
روانشناسی ورزشی

(امور ورزش)
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان 19018

44
فرزندپروری

(ویژه بانوان)
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان -

45
حفاظت اسناد و مدارک

(مدیران و روسا)
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان 16010

46
حفاظت اسناد و مدارک

(کارکنان)
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان 16010

47
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(مدیران و روسا)
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان 16109

48
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(کارکنان)
نیاز موردیشیراز9820زمستان 98زمستان 16109

شیراز9815زمستان 98زمستان 13206قانون بیمه تامین اجتماعی49
نیاز شغلی امور 

مالی
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98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 

لیست پیوستداالن900398/10/0498/10/0520(گروه اول)اصول پیشرفته سرپرستی 1

لیست پیوستداالن900398/10/2198/10/2220(گروه دوم)اصول پیشرفته سرپرستی 2

لیست پیوستداالن6501098/10/2498/10/2520کروماتوگرافی گازی پیشرفته3

HSEنیاز شغلی داالن8381398/10/2598/10/2620آشنایی با عملیات بهره برداری از چاههای گازی4

نیاز موردیداالنISO500012302598/11/0298/11/0320آشنایی با سیستم مدیریت انرژی 5

6
- آموزش جامع آزمایش و تنظیم رله های حفاظتی

بخش اول
لیست پیوستداالن4202098/11/1598/11/1717

لیست پیوستداالن5200798/11/1998/11/215نگهداری و تعمیرات- پمپهای جابجائی مثبت7

لیست پیوستداالن2742498/11/2698/11/283 و جرثقیل هاliftingبازرسی فنی ابزار آالت 8

9
- آموزش جامع آزمایش و تنظیم رله های حفاظتی

بخش دوم
لیست پیوستداالن4202098/11/2998/12/0117

10
 PIPE RACK,ANCHORطراحی ساپورت 

BLOCK درPIPING AND PIPLINE
لیست پیوستآغار7604798/12/0398/12/056

نیاز موردیداالن2122698/12/0798/12/0820(گروه اول)مقدماتی -کمک های اولیه 11

نیاز موردیآغار2122698/12/1098/12/1120(گروه دوم)مقدماتی -کمک های اولیه 12

نیاز موردیداالن2122698/12/2198/12/2220(گروه سوم)مقدماتی -کمک های اولیه 13

نیاز موردیآغار2122698/12/2498/12/2520(گروه چهارم)مقدماتی -کمک های اولیه 14

نیاز موردیداالن9815زمستان 98زمستان 15038(تکمیلی)آموزش عکاسی در روابط عمومی 15

16
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(روسا و سرپرستان )
نیاز موردیآغاروداالن9820زمستان 98زمستان 16109

17
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(کارکنان)
نیاز موردیآغاروداالن9820زمستان 98زمستان 16109



توضیحاتمحل اجرافراوانیتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 

لیست پیوستناروکنگان905898/10/0398/10/0424(IDP)برنامه ریزی توسعه فردی 1

لیست پیوستناروکنگان98/10/0398/10/0414-تعمیرات تخصصی پیشرفته موتورهای دیزلی2

لیست پیوستناروکنگان2501098/10/1098/10/1112زمان بندی نگهداری و تعمیرات3

HSEنیاز شغلی ناروکنگان8381398/10/1798/10/1820آشنایی با عملیات بهره برداری از چاههای گازی4

لیست پیوستناروکنگان4200698/10/2498/10/2514درایو موتورهای الکتریکی5

لیست پیوستناروکنگان905698/11/0198/11/0223اصول سرپرستی6

لیست پیوستناروکنگان1300798/11/1598/11/1623هوش هیجانی7

لیست پیوستناروکنگان2781598/11/2998/11/3014بررسی علل عیوب جوش و نحوه رفع آن8

لیست پیوستناروکنگان5401598/12/0698/12/0712تعمیر و نگهداری کمپروسورهای تبرید9

لیست پیوستناروکنگان5301298/12/0698/12/077لیفتراک های دیزلی و برقی10

لیست پیوستناروکنگان905698/12/1398/12/1423اصول سرپرستی11

لیست پیوستناروکنگان1320798/12/2098/12/2122نظام روابط کار در سازمان ها12

13
اصول اسپکتروفوتومتری و آزمایشهای مربوطه در 

صنعت نفت و گاز
لیست پیوستناروکنگان98/11/1998/11/2020-

14
تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت 

ISO 50001- انرژی 
نیاز موردیناروکنگان9820زمستان 98زمستان 23025

15
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(روسا و سرپرستان )
نیاز موردیناروکنگان9820زمستان 98زمستان 16109

16
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(کارکنان)
نیاز موردیناروکنگان9820زمستان 98زمستان 16109
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98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 

المرد500498/10/0198/10/0115طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین1
نیاز شغلی کارکنان 

جدیداالستخدام

2
اخالق حرفه ای کارگزارهای اسالمی مبتنی بر آموزه 

های اسالمی در نظام اداری
المرد502198/10/0298/10/0215

نیاز شغلی کارکنان 

جدیداالستخدام

تابناک98/10/0798/10/0815-الکترونیک مقدماتی3
نیاز شغلی کارکنان 

تعمیرات برق

المرد500498/10/1198/10/1115طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین4
نیاز شغلی کارکنان 

جدیداالستخدام

5
اخالق حرفه ای کارگزارهای اسالمی مبتنی بر آموزه 

های اسالمی در نظام اداری
المرد502198/10/1298/10/1215

نیاز شغلی کارکنان 

جدیداالستخدام

6
تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت 

ISO 50001- انرژی 
نیاز موردیپارسیان2302598/10/1498/10/1420

المرد1300398/10/1598/10/1620مدیریت رفتار سازمانی7
نیاز شغلی روسا و 

سرپرستان

8
کارگاه آموزشی  درمان شناختی : مداخله روانشناختی 

مبتنی بر ذهن آگاهی
المرد8712698/10/2298/10/2320

نیاز شغلی روسا و 

سرپرستان

تابناک5701098/10/2898/10/3015انواع روغنها و روانکاری صنعتی9
نیاز شغلی کارکنان 

تعمیرات مکانیک

المرد5500298/11/1698/11/1812ابزار شناسی کارگاهی10
نیاز شغلی کارکنان 

کارگاه مرکزی

11
هم محوری ماشین آالت دوار برپایه کار با دستگاه 

ALIGNMENTلیزری  
کمپ ایثار5204998/11/2398/11/2515

نیاز شغلی کارکنان 

تعمیرات مکانیک

المرد1300398/11/2798/11/2820مدیریت رفتار سازمانی12
نیاز شغلی روسا و 

سرپرستان

تابناک5400598/12/0798/12/0912تعمیر و نگهداری سردخانه و یخچالهای صنعتی13
نیاز شغلی کارکنان 

تعمیرات تهویه

نیاز موردیالمرد710398/12/1498/12/1615(اکسل پیشرفته )ماکرونویسی 14

نیاز شغلیالمردUPS4000298/12/1798/12/1915منابع تغذیه 15

16
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(کارکنان)
نیاز موردیالمرد9820زمستان 98زمستان 16109

17
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(روسا و سرپرستان)
نیاز موردیالمرد9820زمستان 98زمستان 16109



توضیحاتمحل اجرافراوانیتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 

لیست پیوستسرخون905698/10/1098/10/119اصول سرپرستی1

لیست پیوستسرخونHSE2100598/10/1798/10/188اصول بازرسی 2

لیست پیوستسرخونPFD_ P&ID6100398/10/2398/10/258 _مبانی دیاگرام فرآیندی3

لیست پیوستسرخون700019811/1998/11/215اتوکد مقدماتی4

لیست پیوستسرخون6100398/12/0598/12/076حفاظت کاتدی مقدماتی5

6
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(روسا و سرپرستان)
نیاز موردیسرخون9820زمستان 98زمستان 16109

7
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(کارکنان)
نیاز موردیسرخون9820زمستان 98زمستان 16109



توضیحاتمحل اجرافراوانیتاريخ پايانتاريخ شروعكد دورهعنوان دورهرديف

98تقويم دوره های آموزشی سال - 1فرم 

1WORD700398/10/0798/10/0818نیاز شغلیسروستان

لیست پیوستسروستان5701898/10/1498/10/1710آنالیز ارتعاشات مقدماتی2

لیست پیوستسروستان4101198/10/2298/10/238کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری سطح مایع3

4
تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مدیریت 

ISO 50001- انرژی 
نیاز موردیسروستان2302598/10/2498/10/2420

5POWERPOINT700698/11/0198/11/0218نیاز شغلیسروستان

6
 CONSEQUENCEمدل سازی و آنالیز پیامدها 

ANALYSIS
لیست پیوستسروستان6304298/11/0598/11/086

لیست پیوستسروستان5100498/11/1398/11/159مخازن ذخیره، تعمیر و نگهداری7

نیاز شغلیسروستان900798/12/0498/12/0415ایجاد انگیزش8

نیاز شغلیسروستان905798/12/1198/12/1115آینده پژوهی9

نیاز موردیسروستان9820زمستان 98زمستان -اخالق در حراست10

11
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(روسا و سرپرستان)
نیاز موردیسروستان9820زمستان 98زمستان 16109

12
حفاظت فناوری اطالعات و ارتباطات

(کارکنان)
نیاز موردیسروستان9820زمستان 98زمستان 16109


