
برنامه هفتگي دوره هاي آموزشي

1400هفته چهارم دی ماه 

بسمه تعالي

وند علم آموزان را دوست دارد.طلب علم رب هر انساني واجب است .هماان خدا



.جهت دسترسي سريع به سرفصل مورد نظر، مي توانيد برروي نام هرگروه کليک بفرماييد* 
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش شنبه
8-12 1400/10/25 1400/10/25 ايمنياساتيد پيمانکارانايمني

آموزش دوشنبه
8-12 1400/10/27 1400/10/27 ايمنياساتيد پيمانکارانايمني

آموزش چهارشنبه
8-12 1400/10/29 1400/10/29 ايمنياساتيد پيمانکارانايمني

آموزش يکشنبه
8-16 1400/10/26 1400/10/26 صالح حسين

آبادي
ژهويایمنی تخصصی 

کاميوناپراتورهاي
معدنيهاي
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي
دوشنبه و سه 

شنبه
9-13

1400/10/28 1400/10/27 محمدصادق 
صادقي ایمنی برق فشار قوی

کارگاه شرکت
جهان پارس

يکشنبه
8-15:30 1400/10/27 1400/10/27 زينروح اهلل 

الديني نشانيآتش 

آموزش
سه شنبه  و 

چهارشنبه
8-15:30

1400/10/29 1400/10/28 صالح حسين
آبادي

ایمنی جرثقیل ها و 
حمل و نقل بار

آموزش سه شنبه 
8-15:30 1400/10/28 1400/10/28 ايمنياساتيد بهداشت و کليات

زيستمحيطحفاظت از 
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي دوشنبه
9-13 1400/10/27 1400/10/27 اساتيد ايمني يظايمني تخصصي تغل

مجازي چهار شنبه
9-13 1400/10/29 1400/10/29 اساتيد ايمني ایمنی تخصصی 

تعمیرات نوار نقاله

مجازي چهارشنبه
9-13 1400/10/29 1400/10/29 ايمنياساتيد آرک)ایمنی برق 

(الکتریکی



محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي
و يکشنبه

دوشنبه و سه
شنبه

(16-8)
1400/10/28 1400/10/26 مهرداد 

میرزایی
استفاده از کامپیوتر و

مدیریت فایل ها

مجازي
چهارشنبه  

وشنبه
ويکشنبه

(16-8)
1400/11/03 1400/10/29 مهرداد 

میرزایی
استفاده از کامپیوتر و

مدیریت فایل ها

مجازي شنبه هاسه 
(16-8) 1400/10/28 1400/09/16 اميد

محسنی Excelپيشرفته

مجازي شنبه هاسه 
(16-8) 1400/11/05 1400/09/30 مهدیه

گلزاده Wordواژه پرداز 
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي شنبه ها
(16-8) 1400/11/02 1400/09/27 مهدیه

گلزاده Wordواژه پرداز 

آموزش چهارشنبه
(16-8)

1400/12/04 1400/10/22 مازیاراسماعیل
ی اکسلصفحه گسترده  

آموزش
دوشنبه

(16-8) 1400/12/09 1400/10/27 مازیاراسماعیل
ی اکسلصفحه گسترده  
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

اکسیژن یکشنبه ها
(16-8) 1400/11/03 1400/10/05 علیرضا زارعی 

عباسپور
فرآیند کارخانه 

اکسیژن

لیچینگ
و یکشنبه ها

چهارشنبه ها 
(16-8)

1400/10/26 1400/10/05 امید بنی 
اسدی

نگالکترووینیاصول  
ومراقبتکارانویژه 

متصدیان

آموزش یکشنبه ها
(16-8) 1400/11/03 1400/10/05 حسین برتر متالوگرافی

ليچينگ بهدوشنبه و سه شن
(16-8) 1400/10/28 1400/10/27 احمديعلي ارتحت فشليچينگ

8
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ 

پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي
چهارشنبه ها و پنج

شنبه ها
 (21-18)

1400/11/0
6 1400/10/08 آباقیحسين

وتحلیلتجزیه 
س صورتهای مالی براسا

و 2021آخرین متد
تجدید ساختار 

صورتهای مالی جدید

مجازي نبهتا سه شيکشنبه
 (16-8:30)

1400/10/
28 1400/10/26 محمد آصفی  آموزش نظامی و 

ایست بازرسی

هتل 
باغ 
جرفسن
ان

بهدوشنبه تا چهارشن
 (16-8:30)

1400/10/
29 1400/10/27 اميریاميد پیمانکاریقراردادهای 
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18/11/99 

22/11/99 

محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ 

پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش نبهشنبه تا چهارش
 (16-8)

1400/10/
29 1400/10/25 غازيسياوش

Industrial 
ethernet

(2گروه )

آموزش بهيکشنشنبه و 
 (16-8)

1400/10/
26 1400/10/25 قاسميمجيد Eplanمقدماتي



محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

طراحي
سه شنبه تا 

دوشنبه
 (16-8)

1400/10/27 1400/10/25 صدرا واصف آشنای با نرم افزار 
caesarپيشرفته

مجازی
و يکشنبه

دوشنبه
 (16-8)

1400/10/27 1400/10/26 ی مصطفی اسالم
و نگهداری سرويس

وراهسازیآالت ماشين
معدنی

مجازی نبهشنبه تا چهارش
 (16-8) 1400/10/29 1400/10/25 ...  حبیب ا

جوادی
هويژصنعتی مکانيک

کارگران

آموزش
دوشنبه 

تاچهارشنبه
 (16-8)

ادامه دارد 1400/10/13 معزيمحمد 
ت آالماشينشناسايي

ومعدنراهسازي
هدهندتشکيلواجزاء

11



محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي هشنبه تا چهارشنب
(16-8) 1400/10/29 1400/10/25 شيبانيامين نوار وکاربردشناخت 

(نقالهنوار )باربري

آموزش
سه شنبه ها و 

چهارشنبه ها
(16-8)

1400/10/29 1400/10/21 بشيرياميد يتخصصمراقبتکاري
2تغليظ

آموزش هشنبه تا چهارشنب
(16-8) 1400/10/29 1400/10/25 ايرانسيدجواد

نژاد
عموميمراقبتکاري
2تغليظ

تغليظ هشنبه تا چهارشنب
(16-8) 1400/10/29 1400/10/25 کيشپاک  علي عموميمراقبتکاري

1تغليظ
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

معاونت 
توسعه

دوشنبه و 
-18)پنجشنبه 

14)
1400/12/26 1400/10/20 غالمرضا حسامی آشنایی با اصول و 

مبانی ترجمه

دبيرست
ان

فضيلت
دوشنبه                          

(16-14) 1401/03/23 1400/10/06 مریم مرادی Starter(On Your 
Mark)

دوشنبه                                     آموزش
(12-8) 1400/12/16 1400/10/06 احمد فخاری communication 

course1

یکشنبه                                اسيد
(12-8) 1400/12/15 1400/10/05 محمدمهدی ملکی beginner3(headw

ay)
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي سه شنبه ها
(12-8) ادامه دارد 1400/06/09 فاطمه پورعزت A1.1فرانسه 

دبيرستان
فضيلت

یکشنبه                    
(16-14) 1401/03/22 1400/10/05 محمدمهدی ملکی Beginner 

1(Headway)

یکشنبه                    مجازی
(12-8) 1400/12/22 1400/10/05 سيما جاذبي Francais(Edito

A1.1)

یکشنبه                   آموزش
(12-8) 1400/12/15 1400/10/05 نژادکرمیمریم   communication 

course1

14



محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

معاونت 
توسعه

يکشنبه
(12-8) 1400/11/03 1400/08/30 غالمرضا حسامی Elementary1

معاونت 
توسعه شنبه

(12-8) 1400/11/02 1400/08/29 غالمرضا حسامی Elementary1

معاونت 
توسعه يکشنبه

(16-12) 1400/11/02 1400/08/29 غالمرضا حسامی Intermediate1

معاونت 
توسعه يکشنبه

(12-8) 1400/11/03 1400/08/30 غالمرضا حسامی Preintermediat
e1

15



محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

معاونت 
توسعه

دوشنبه و سه
-16)شنبه      

14)
1400/12/2

4 1400/10/20 غالمرضا حسامی رفه زبان انگلیسی ح
ای متوسط

معاونت 
توسعه

دوشنبه و سه
-16)شنبه     

12)
1400/12/2

4 1400/10/20 غالمرضا حسامی زبان انگلیسی
تهحرفه ای پیشرف

مجازي سه شنبه
(12-8) 1400/12/17 1400/10/14 الساداتفاطمه  

طباطبایی A1.6

اسيد هايکشنبه
(12-8) 1400/12/08 1400/09/28 مرادیمريم Beginner2

16



محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي سه شنبه
(20:30-19) 1400/12/03 1400/08/04 داووديمحدثه 6چيني

مجازي سه شنبه
(10-8) 1400/12/17 1400/08/11 ميررکنيمريم 6چيني

مجازي سه شنبه
(12-8) 1400/12/17 1400/10/14 جاذبيسيما francais A1.6

اسید يکشنبه
(12-8) 1400/12/08 1400/09/28 مرادیمريم B2
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش چهارشنبه
(12-8) 1400/12/18 1400/10/08 رضوان شجاعی Beginner 

1(Headway)

امور 
اهسيستم

دوشنبه و 
-10)چهارشنبه    

8)
1400/12/23 1400/10/08 مریم مرادی Beginner 

1(Headway)

ندبيرستا 
فضيلت

سه شنبه                   
(16-14) 1401/04/07 1400/10/07 مهدی سلطانی نژاد Elementary 1 

(Headway)

سه شنبه                     آموزش
(12-8) 1400/12/24 1400/10/07 علیپورمسلم   pre 

intermediate3
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش شنبه
(18-15) ادامه دارد 1400/06/06 عاطفه عرب زبان انگليسي

ويژه خانواده

آموزش يکشنبه
(18-15) ادامه دارد 1400/07/04 عاطفه عرب زبان ويژه روسا و

1مديران 

آموزش سه شنبه
(10-8) ادامه دارد 1400/06/09 يعليرضا پورمحمد زبان ويژه روسا و

1مديران 

اندبيرست
فضيلت

شنبه
(16-14) 1401/04/04 1400/10/04 حمید امیری فرد Beginner 

2(Headway)

19



محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

دوشنبه                           مجازی
12-14 1400/11/18 1400/10/06 مقیمیمریم  Iزبان چینی

مجازي پنجشنبه
(12-8) 1400/12/24 1400/09/04 جاذبیسيما 2فرانسه 

مجازي دوشنبه
(20-18:30) 1400/11/11 1400/09/01 سينا محمودي 2چيني 

یکشنبه                      اسيد
8-12 1400/12/08 1400/09/28 مریم مرادی Beginner 

2(Headway)
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي پنجشنبه
(10:30-9) 1400/11/21 1400/09/04 سينا محمودي 2چيني 

مجازي يکشنبه
(17:30-16) 1400/11/17 1400/09/07 مقيميمريم 3چيني

مجازي يکشنبه
(20:30-19) 1400/11/17 1400/09/07 مونس فروزان 3چيني

مجازي پنجشنبه
(10:30-9) 1400/11/21 1400/09/04 مونس فروزان 2چيني 
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي يکشنبه
(20:30-19) 1400/11/17 1400/09/07 مونس فروزان 3چيني

(بازنشستگی)

مجازي
سه /يکشنبه

شنبه
(19:30-18)

1400/11/17 1400/09/07 جاذبیسيما خانواده 2فرانسه 
پرسنل

مجازي يکشنبه
(19:30-18) 1400/11/17 1400/09/07 مقيمیمريم 3چيني

(بازنشستگی)

مجازي
سه /يکشنبه

شنبه
(17:30-16)

1400/10/26 1400/09/07 پارسا حاجی 
حسينی

خانواده 2چيني
پرسنل

22



محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي سه شنبه
(17:30-16) 1400/11/19 1400/09/08 مونس فروزان خانواده 2چيني

پرسنل

مجازي هدوشنب/شنبه
(19:30-18) 1400/10/25 1400/09/07 پورعزتفاطمه  خانواده 2فرانسه 

پرسنل

مجازي
و سهيکشنبه

شنبه
(19:30-18)

1400/10/26 1400/09/07 پورعزتفاطمه  3فرانسه 

مجازي بهشنبه و دوشن
(11-9:30) 1400/10/27 1400/09/08 فاطمه طباطبائی 3فرانسه 
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي
و سهيکشنبه

شنبه
(17:30-16)

1400/10/26 1400/09/07 جاذبیسيما 1گروه 3فرانسه 

مجازی دوشنبه ها
(14-12)

1400/11/18 1400/09/06 مقیمیمريم 1چینی 

مجازي بهشنبه و دوشن
(9:30-8) 1400/10/27 1400/09/08 جاذبیسيما 2گروه 3فرانسه 

اندبيرست
فضيلت

دوشنبه                   
(16-14) 1401/03/23 1400/10/06 مریم مرادی Starter(On Your 

Mark)

24



محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

اسید هايکشنبه
(12-8) 1400/12/15 1400/10/05 محمد مهدی ملکی Beginner3

آموزش دوشنبه ها
(12-8) 1400/12/16 1400/10/06 فخاریاحمد  Communication 

course 1

آموزش هايکشنبه
(12-8) 1400/12/15 1400/10/05 نژادکرمیمریم   Communication 

course 1

آموزش سه شنبه ها
(12-8) 1400/12/24 1400/10/07 علیپورمسلم   Pre-

intermediate 3
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

ان دبیرست
فضیلت

هايکشنبه
15-13:30 1401/03/22 1400/10/05 ملکیمحمدمهدي Beginner 1

ان دبیرست
فضیلت

شنبه ها
15-13:30 1401/03/28 1400/10/04 امیری فردحميد Beginner 2

ان دبیرست
فضیلت

دوشنبه ها
15-13:30 1401/03/23 1400/10/06 مرادیمريم Starter 

ان دبیرست
فضیلت

سه شنبه ها
15-13:30 1401/03/24 1400/10/07 سلطانی نژادمهدي Elementary 1
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي هشنبه و چهارشنب
8:30-7 1400/12/04 1400/10/04 خانم عاطفه عرب American file 

1(b)

مجازي هشنبه و چهارشنب
8:30-7 1400/12/04 1400/10/04 خانم زهره قربانی American file 2 

(b)

سه شنبه                              مجازی
(12-8) 1400/12/17 1400/09/14 فاطمه السادات 

طباطبایی francais A1.6

پنجشنبه                         مجازی
(10-8) 1400/11/21 1400/09/04 سینا محمودی IIزبان چینی 

27



محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

سه شنبه                         مجازی
8-12 1400/12/24 1400/09/02 نسیم نصیری Francais(Edito

A1.2)

دوشنبه                             مجازی
16-18 1400/11/11 1400/09/01 سینا محمودی IIزبان چینی 

معاونت 
توسعه

یکشنبه                        
12-16 1400/11/03 1400/08/30 غالمرضا حسامی pre_intermediate

(business)

معاونت 
توسعه

یکشنبه                              
8-12 1400/11/03 1400/08/30 غالمرضا حسامی Elementary1
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

معاونت 
توسعه

شنبه                                   
8-12 1400/11/02 1400/08/29 غالمرضا حسامی Elementary1

معاونت 
توسعه

شنبه                            
12-16 1400/11/02 1400/08/29 غالمرضا حسامی Intermediate 1

سه شنبه                              مجازی
10-12 1400/10/28 1400/08/25 مریم مقیمی IIزبان چینی 

دوشنبه                            مجازی
10-12 1400/10/27 1400/08/24 مریم مقیمی IIزبان چینی 
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

شنبه                              مجازی
10-12 1400/10/25 1400/08/22 مریم مقیمی IIزبان چینی 

سه شنبه                            مجازی
8-10 1400/12/17 1400/08/11 مریم میررکنی 6چينيزبان 

سه شنبه                          مجازی
16-18 1400/12/03 1400/08/04 محدثه داوودی 6چينيزبان 

یکشنبه و سه شنبه                 مجازی
18-20 1400/12/22 1400/10/26 نسیم نصیری 3فرانسه 
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

چهارشنبه                      آموزش
8-12 1400/12/21 1400/10/29 مریم کرمی نژاد Beginner 

1(Headway)

شنبه                              آموزش
8-12 1400/12/21 1400/10/25 رضوان شجاعی Beginner 

2(Headway)

یکشنبه                             آموزش
8-12 1400/12/21 1400/10/26 مسلم علیپور Beginner 

3(Headway)

دوشنبه                              مجازی
8-12 1400/12/21 1400/10/27 ژادمجتبی سلطانی ن Elementary 2 

(Headway)
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

دوشنبه                               آموزش
8-12 1400/12/21 1400/10/27 زهره قربانی Elementary 2 

(Headway)
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي شنبه
(15-12:30) 1400/10/25 1400/10/25 اميرشهرو

ي
مشاوره كنكور پايه 

دهم

مجازي شنبه
(17:30-15) 1400/10/25 1400/10/25 اميرشهرو

ي
مشاوره كنكور پايه 

يازدهم

مجازي يكشنبه
(15-12:30) 1400/10/26 1400/10/26 اميرشهرو

ي
مشاوره كنكور پايه 

دوازدهم

مجازي سه شنبه
(14-10) 1400/10/28 1400/10/28 نيما 

درودي يمشاوره كنكور حضور
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محل 
برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي سه شنبه
(20-16) 1400/10/28 1400/10/28 نيما درودي كنكورمشاوره  

مجازي سه شنبه
(21-19) 1400/10/28 1400/10/28 رحمتيدکتر 

هايمهارت وبينار
گريوالد )زندگيپيشرفته

(2باکفايت

34



ريافت جهت کسب اطالعات بيشتر و د

از آخرين اخبار آموزشي، مي توانيد

ماعي با طريق تلفن يا شبکه هاي اجت

.يدهمکاران امور آموزش در ارتباط باش

@training_nicico

0343 - 0000000
( 000داخلي )

جهت کسب اطالعات بيشتر و

دريافت آخرين اخبار آموزشي، 

بکه هاي مي توانيد از طريق تلفن يا ش

ر اجتماعي با همکاران امور آموزش د

.ارتباط باشيد

@training_nicico

niciu.ir

34305727


