
برنامه هفتگي دوره هاي آموزشي

1401هفته آخر خرداد ماه 

بسمه تعالي



.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 یکشنبه
16-8 1401/03/29 1401/03/29 آباديصالح حسين شگاهپاالیتخصصيایمني

آموزش دوشنبه
16-8 1401/03/30 1401/03/30 رضایياکبر علي سالمت روان

آموزش دوشنبه
12-8 1401/03/30 1401/03/30 ایمنياساتيد پيمانکارانایمني

آموزش چهارشنبه
12-8 1401/04/01 1401/04/01 ایمنياساتيد پيمانکارانایمني
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش سه شنبه
16-8 1401/03/31 1401/03/31 آباديصالح حسين بدنموليتخصصيایمني

آموزش چهارشنبه
16-8 1401/04/01 1401/04/01 آباديصالح حسين ویژهتخصصيایمني

يظتغلامور مراقبتکاران



محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش شنبه ها
12-8 1401/04/11 1401/01/27 محمودرضا

نژادقاسمي
طراحي به کمک 

(I) Auto Cad 

آموزش یکشنبه ها
16-8 1401/04/05 1401/02/25 معينيمحمدمهدي 3DMaxآموزش نرم افزار 

آموزش چهارشنبه ها
16-8 1401/04/22 1401/04/01 اسماعيليفاطمه  ارائه مطلب
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش
سه شنبه ها

(16-8) 1401/03/31 1401/03/03
اني سعيد کوهست
پاریزي

کي مس فرآیند پاالیش الکتری
پاالیشگاهدر 

ذوب
دوشنبه ها

(16-8) 1401/03/30 1401/03/02
محمود اسدي 

زیدآبادي فلشآشنایي با کوره 

آموزش
شنبه ها

(16-8) 1401/04/21 1401/03/24
احسان کمالي 

جرجافکي

ا بازرسي غير مخرب جوش ب
سوناتستدستگاه 

D70 (UT)

ذوب
دوشنبه تا چهارشنبه

(16-8) 1401/04/01 1401/03/30 يشهربابکقاسم 
ه بشارژسيستم هاي انتقال 

درایرواحد 

ليچينگ
چهارشنبه ها

(16-8) 1401/04/29 1401/04/01
اميد بني اسدي
موسي آبادي الکترووینينگاصول 
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش دوشنبه ها
 (12-8) 1401/03/30 1401/03/23 علويسيدرضا توسعه مهارت هاي فردي و 

سازماني
نوآوريمرکز 
ستاريشهيد

هشنبه تا چهارشنب
(16-8) 1401/04/01 1401/03/28 يانغياثيپوریا 1حسابدارياصول 

آموزش شنبه تا دوشنبه
(16-8) 1401/03/30 1401/03/28

روح اهلل 
پورحيدري دارياو مکاتبات نویسيگزارش 

آموزش هشنبه تا سه شنب
(16-8) 1401/03/31 1401/03/28 آصفيمحمد  زیکيفيو حفاظت نگهبانياصول 

آموزش نبهتا سه شیکشنبه
(16-8) 1401/03/31 1401/03/29

سبحانيمحمد 
سرشت مهماندارياصول 

آموزش نبهسه شنبه تا چهارش
(16-8) 1401/04/01 1401/03/31 نویديصادق  وبتحت ادارياتوماسيون

چارگون

آموزش بهدوشنبه تا چهارشن
(16-8) 1401/04/01 1401/03/30 يميالنعليرضا پيمانکاريقراردادهاي



محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

تغليظ
شنبه تا دوشنبه

 (16-8)
1401/03/30 1401/03/28 قاسميمجيد acs880درایو

اتوماسيون
صنعتي

شنبه و یکشنبه
 (16-8)

1401/03/29 1401/03/28 آذرپراجواد 
هت جکاليبراسيونالزامات 

ابزاردقيقپرسنل 

آموزش
شنبه تا چهارشنبه

 (16-8)
1401/04/01 1401/03/28 غازيسياوش

نرم افزار کنترل و 
winccمانيتورینگ

آموزش شنبه تا سه شنبه
 (16-8)

1401/03/31 1401/03/28 محمديارسالن  برقخوانينقشه 
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18/11/99 



محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش
شنبه تا چهارشنبه

 (16-8)
1401/04/01 1401/03/28 مقدمرضويجالل 

فرمان و مداراتبررسي
کنتاکتوريقدرت 
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18/11/99 



محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش
شنبه تا چهارشنبه

 (16-8)
1401/04/01 1401/03/28 توکليسيدعباس شيرهاي صنعتي

آموزش
نبه هایکشنبه ها و سه ش

 (16-8)
1401/04/07 1401/03/29 سامانيشيخفرهاد  نقالهنوار سيستمهاي

آموزش
شنبه تا چهارشنبه

 (16-8)
1401/04/01 1401/03/28 حسنيعليرضا اريجوشکاصول اوليه کارگاه 

آموزش
هدوشنبه تا چهارشنب

 (16-8)
1401/04/01 1401/03/30

اهللحبيب
نسب جوادي (نکارگراویژه)ابزارشناسي

آموزش
هیکشنبه و دوشنب

 (16-8)
1401/03/30 1401/03/22 چنگيزيرضا  (يتکميل)عموميهيدروليک
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش به سه شنبه تا چهارشن
(16-8) 1401/04/01 1401/03/24 بشيرياميد  1ظ عمومي تغليمراقبتکاري

آموزش به سه شنبه تا چهارشن
(16-8) 1401/04/01 1401/03/24

مرتضي
علي حيدري

نگ ستخصصيمراقبتکاري
انتقال وباربرگشتيهايشکن 

مواد

آموزش شنبه تا دوشنبه
(16-8) 1401/03/30 1401/03/28

محمدرضا 
گرمسيري فلوتاسيونمباني شيمي 

آموزش شنبه تا چهارشنبه
(16-8) 1401/04/01 1401/03/28 حامد شریف زاده و اپراتوريبازآموزي 

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

آموزش شنبه تا چهارشنبه
(16-8) 1401/04/01 1401/03/28 قناعيفيروز 

اپراتوريبازآموزي 
کابين ریليسقفي جرثقيلهاي

دار

آموزش
ه و یکشنبه، سه شنب
چهارشنبه 

(16-8)
1401/04/07 1401/03/29 معزيمحمد  کاميون معدنياپراتوري

آموزش نبه یکشنبه تا چهارش
(16-8) 1401/04/01 1401/03/29 آقاجانيعباس  د و کاربرتوليد،حملاصول 

ناریهمواد 
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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 

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

خانواده

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

1مدیران 

آموزش سه شنبه
(10-8) ادامه دارد 1400/06/09 عليرضا پورمحمدي زبان ویژه روسا و 

1مدیران 

13



محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

شنبه ها                         آموزش
12-8 1401/03/28 1401/01/20 محمدحسنيرویا 

Starter
(On Your 

Mark)

شنبه ها                         اسيد
12-8 1401/03/28 1401/01/20 غالمرضاپورمحمد  Beginner 1 

(Headway)

تغليظ
شنبه ها                         

12-8 1401/03/28 1401/01/20 رضوان شجاعي Beginner 2
(Headway)

آموزش
شنبه ها                         

12-8 1401/03/28 1401/01/20 مجتبي سلطاني Beginner 2
(headway)
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

یکشنبه ها                         اسيد
12-8 1401/03/29 1401/01/21 مسلم عليپور Communication 

course1

یکشنبه ها                         آموزش
12-8 1401/03/29 1401/01/21 محمدمهدي ملکي Elementary 1 

(Headway)

یکشنبه ها                         اسيد
12-8 1401/03/29 1401/01/21 مریم مرادي Beginner 3

(Headway)

مجازي
19-21دوشنبه ها 
11-12:30چهارشنبه ها  1401/03/30 1401/01/22 غالمرضا حسامي English for 

Presentations

15



محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

دوشنبه ها و سه شنبه ها                        مجازي
14-12 1401/03/31 1401/01/22 غالمرضا حسامي 4رفتهانگليسي حرفه اي پيش

دوشنبه ها و سه شنبه ها                        مجازي
16-14 1401/03/31 1401/01/22 غالمرضا حسامي 2شرفتهانگليسي حرفه اي پي

مهندسي ه هادوشنبه ها و چهارشنب
12-8 1401/04/06 1401/01/22 مریم مرادي Beginner 2

(Headway)

اسيد
دوشنبه ها

12-8 1401/03/30 1401/01/22 نژادکرميمریم  communication 
course1
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

تغليظ
دوشنبه ها

12-8 1401/03/30 1401/01/22 فخارياحمد  Pre Intermediate 
1(Headway)

آموزش
دوشنبه ها

12-8 1401/03/30 1401/01/22 رضوان شجاعي
pre-

intermediate4 
(headway)

آموزش سه شنبه ها
12-8 1401/03/31 1401/01/23 نسيم سنایي Beginner 3

(Headway)

آموزش سه شنبه ها
12-8 1401/03/31 1401/01/23 عليپورمسلم  Elementary 1 

(Headway)
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي
ه هادوشنبه ها و چهارشنب

20:30-19 ادامه دارد 1401/01/22 زهره قرباني American file1-3

مجازي
اشنبه ها و چهارشنبه ه

20:30-19 ادامه دارد 1401/01/20 عاطفه عرب American file2-
3

مجازي
یکشنبه ها

10-8 1401/06/13 1401/02/04 ميررکنيمریم  7چيني

شهيدستاري
رفسنجان

شنبه و چهارشنبه ها
14-12 ادامه دارد 1401/03/07 نژادکرميمریم  communication 

course1
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي
پنجشنبه ها

12-8 1401/04/09 1401/02/01 فاطمه مبين 7فرانسه

مجازي
سه شنبه ها

21-19 1041/05/25 1401/01/30 مونس فروزان فر 7چيني 

مجازي سه شنبه ها
12-8 1401/04/07 1401/01/30 فاطمه مبين 7فرانسه 

آموزش
چهارشنبه ها

12-8 1401/04/01 1401/01/24 نژادکرميمریم  Beginner 1
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي ه هاشنبه ها و پنجشنب
(19:30-18) 1401/04/25 1401/02/21 نيپارسا حاجي حسي 4فرانسه 

ذوب
یکشنبه ها

12-10 1401/08/15 1401/02/25 غالميمحمدجواد Pre Intermediate 
1(Headway)

آموزش
چهارشنبه ها

12-8 1401/04/01 1401/01/24 مجتبي سلطاني Beginner 2

همعاونت توسع
یکشنبه ها

16-12 1401/05/02 1401/02/18 غالمرضا حسامي
Business 
English 

Intermediate 1
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

ذوب
یکشنبه ها

10-8 1401/08/15 1401/02/25 غالميمحمدجواد Elementary 2 
(Headway)

همعاونت توسع
یکشنبه ها

12-8 1401/05/02 1401/02/18 غالمرضا حسامي
Business 
English 

Intermediate 3

21



محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي شنبه
(15-12:30) 1401/03/28 1401/03/28 اميرشهروي مشاوره کنکور پایه دهم

مجازي شنبه
(17:30-15) 1401/03/28 1401/03/28 اميرشهروي ممشاوره کنکور پایه یازده

مجازي یکشنبه
(15-12:30) 1401/03/29 1401/03/29 اميرشهروي ممشاوره کنکور پایه دوازده

فرهنگسرا 
رفسنجان

سه شنبه
(14-10) 1401/03/31 1401/03/31 نيما درودي کنکورمشاوره 

رمانبازنشستگي ک
سه شنبه

(20-16) 1401/03/31 1401/03/31 نيما درودي کنکورمشاوره 
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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 )

ر و جهت کسب اطالعات بيشت
، دريافت آخرين اخبار آموزشي

مي توانيد از طريق تلفن يا
ران شبکه هاي اجتماعي با همکا

.امور آموزش در ارتباط باشيد

@training_nicico

niciu.ir

34305727


