
برنامه هفتگي دوره هاي آموزشي

1401هفته چهارم 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 1401/03/22 1401/03/22 آباديصالح حسين سنگتخصصيایمني

شکن

آموزش چهارشنبه
16-8 1401/03/25 1401/03/25 آباديصالح حسين ایمني حفاري

آموزش دوشنبه
12-8 1401/03/23 1401/03/23 ایمنياساتيد پيمانکارانایمني

آموزش چهارشنبه
12-8 1401/03/25 1401/03/25 ایمنياساتيد پيمانکارانایمني
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش هسه شنبه تا پنجشنب
16-8 1401/03/26 1401/03/24 باقريعباس 

فضاي)فرماندهي حریق 
بسته و محيط هاي 

(ساختماني

آموزش پنجشنبه و جمعه
16-8 1401/03/27 1401/03/26 امير ساالري

پيشحياتيهايحمایت
تروما بيمارستاني

(PHTLS)



محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش سه شنبه ها
16-8 1401/03/24 1401/03/03 فاطمه اسماعيلي واژه پرداز 

Word processing

آموزش چهارشنبه ها
16-8 1401/03/25 1401/03/04 مریم خانداني واژه پرداز 

Word processing

آنالین بهسه شنبه و چهارشن
16-8 1401/03/25 1401/03/24 محمودرضا

قاسمي نژاد
یریت استفاده از کامپيوتر و مد

فایل ها

آفالین دوشنبه
12-8 1401/02/23 1401/02/23 آفالین مفاهيم پایه فناوري اطالعات
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش چهارشنبه ها
12-8 1401/03/25 1401/03/04 مهرداد ميرزائي صفحات گسترده 

spread sheets

آموزش سه شنبه ها
12-8 1401/03/24 1401/03/03 گلزادهمهدیه صفحات گسترده 

spread sheets
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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 تا چهارشنبه

(16-8) 1401/03/25 1401/03/21 آقاي حقي CNCکار با دستگاه 
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش هیکشنبه تا سه شنب
 (16-8) 1401/03/24 1401/03/22 محمد آصفي اصول روابط عمومي و انتظامي

براي کادر انتظامات

آموزش هیکشنبه تا چهارشنب
 (16-8) 1401/03/25 1401/03/22 ناصريعليمراد اصول بایگاني

هتل 
جهانگردي 

رفسنجان

پنجشنبه
 (16-8) 1401/03/26 1401/03/26 حامد گلزار اعي قوانين و مقررات تامين اجتم

پيمانکاران



محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

حراست
یکشنبه تا سه شنبه

 (16-8)
1401/03/24 1401/03/22 عماد سيد صدر داهوادوربين هاي مدار بسته 

تهران
شنبه تا چهارشنبه

 (16-8)
1401/03/25 1401/03/21 اعزام الموتورواعزام دوره بيسيم هاي 

تهران پنجشنبه و جمعه ها ادامه دارد نيمه دوم بهمن Memشرکت  رلهاعزام دوره تربيت کارشناس
و حفاظت

آموزش شنبه تا چهارشنبه
 (16-8)

1401/03/25 1401/03/21 عبدالرحيميمهدي 
نرم افزار

Factory i/o

آموزش شنبه تا چهارشنبه
 (16-8)

1401/03/25 1401/03/21 سياوش غازي گنرم افزار کنترل مانيتورین
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18/11/99 



محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش
شنبه تا چهارشنبه

 (16-8)
1401/03/25 1401/03/21 پورگرگينحامد  ریکيالکتماشينهايکنترل دور 
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18/11/99 



محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش
هسه شنبه و چهارشنب

 (16-8)
1401/03/25 1401/03/17 بيگيحسينعلي  (ویژه کارگران)ها بيرینگ

آموزش
هسه شنبه و چهارشنب

 (16-8)
1401/03/25 1401/03/10 محمدحسن حسيني يلناتلوله هاي پلي جوشکاري

آموزش
شنبه تا چهارشنبه

 (16-8)
1401/03/25 1401/03/21 حبيب اهلل جوادي مکانيک صنعتي

(ویژه کارگران)

آموزش هو دوشنبیکشنبه
 (16-8)

1401/03/30 1401/03/22 چنگيزيرضا  (يتکميل)عمومي هيدروليک
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش
بهیکشنبه تا سه شن

 (16-8)
1401/03/24 1401/03/22 علي درخواه شيغلتهاي یاتاقانآشنایي با 

آموزش
بهسه شنبه تا چهارشن

 (16-8)
1401/03/23 1401/03/17 ماهانيسعيد مددي  يلناتلوله هاي پلي جوشکاري

کارگاه 
د تعميرات اسي

2

شنبه تا چهارشنبه
 (16-8)

1401/03/25 1401/03/21 عليرضا حسني آرگونجوشکاري
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محل برگزاري روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش شنبه تا دوشنبه 
(16-8) 1401/03/23 1401/03/21

محمدسجاد
جعفري نيا يتکنولوژي حفاري مقدمات

آموزش شنبه تا چهارشنبه
(16-8) 1401/03/25 1401/03/21 مجيد امين زاده مهمنطقه سرچششناسيزمين 

آموزش یکشنبه
(16-8) 1401/03/22 1401/03/22 معزيمحمد  و اپراتوريبازآموزي 

نگهداري کاميون معدني

آموزش شنبه تا دوشنبه 
(16-8) 1401/03/23 1401/03/21 مرتضي ميرزائي تاق پرس و افيلتراپراتوري

موليبدنکنترل واحد 
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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
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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 
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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
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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)

19



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

مجازي پنجشنبه ها
12-8 1401/03/26 1401/02/01 پورعزتفاطمه  A1.4( Edito)فرانسه 
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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 

مجازي سه شنبه ها
12-8 1401/03/17 1401/01/23 فاطمه مبين A1.4( Edito)فرانسه 
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محل 

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

مجازي
چهارشنبه ها

12-8 1401/03/25 1401/02/24 مجتبي سلطاني Beginner 2 
(Headway)

مجازي
چهارشنبه ها

12-8 1401/03/25 1401/02/24 نژادکرميمریم  Beginner 1
(Headway)

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)

22



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

همعاونت توسع
یکشنبه ها

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

Intermediate 1

آموزش
چهارشنبه ها

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

برگزاري
روز برگزاري تاريخ پايان تاريخ شروع مدرس عنوان دوره

آموزش
چهارشنبه ها

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

آبرساني
چهارشنبه ها

12-8 1401/03/18 1400/11/10 غالميمحمدجواد Beginner 1

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 شنبه
(15-12:30) 1401/03/21 1401/03/21 اميرشهروي مشاوره کنکور پایه دهم

مجازي شنبه
(17:30-15) 1401/03/21 1401/03/21 اميرشهروي ممشاوره کنکور پایه یازده

مجازي یکشنبه
(15-12:30) 1401/03/22 1401/03/22 اميرشهروي ممشاوره کنکور پایه دوازده

فرهنگسرا 
رفسنجان

سه شنبه
(14-10) 1401/03/24 1401/03/24 نيما درودي کنکورمشاوره 

رمانبازنشستگي ک
سه شنبه

(20-16) 1401/03/24 1401/03/24 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


