بسمه تعالي

برنامه هفتگي دورههاي آموزشي
هفته آخر فروردین ماه 1401

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

* جهت دسترسي سريع به سرفصل مورد نظر ،ميتوانيد برروي نام هرگروه کليک بفرماييد.
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

ایمنی پيمانکاران

اساتيد ایمنی

1401/01/29

1401/01/29

دوشنبه
8-12

ایمنی

ایمنی تخصصی حمل و
نقل اسيد سولفوریک

حسين صالح آبادی

1401/01/28

1401/01/28

یکشنبه
8-16

آموزش

ایمنی کار با مواد شيميائی
در ليچينگ

یاسر صحرانورد

1401/01/28

1401/01/28

یکشنبه
8-16

آموزش

نقاط کنترل بحرانی ارزیابی
تهدید TACCP

مجتبی جعفری

1401/01/29

1401/01/29

دوشنبه
8-16

آموزش
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تاريخ شروع

روز برگزاري

محل برگزاري

تاريخ پايان

عنوان دوره

مدرس

1401/01/30

سه شنبه
8-16

ارزیابی آسيب پذیری و
نقطه کنترل بحرانی
VACCP

آموزش

مجتبی جعفری

1401/01/30

سه شنبه و چهارشنبه
8-16

آموزش

شخص مجاز حفاظت
سقوط

حسين صالح آبادی

1401/01/30

1401/01/31

چهارشنبه
8-12

ایمنی

ایمنی پيمانکاران

اساتيد ایمنی

1401/01/31

1401/01/31
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

مفاهيم پایه فن آوری اطالعات

آفالین

1401/01/29

1401/01/31

دوشنبه تا چهارشنبه
8-12

مجازی

مفاهيم پایه فن آوری اطالعات

آفالین

1401/01/28

1401/01/29

یکشنبه و دوشنبه
8-16

مجازی

طراحی به کمک
Auto Cad

محمودرضا
قاسمی نژاد

1401/01/27

1401/04/11

شنبه
8-12

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

تعيين پارامترهای کيفيت
آب (مقدماتی)

هدایت دریجانی

1401/01/31

1401/02/24

چهارشنبه ها
()8 -16

آموزش

اپراتوری بلندینگ و انبار
مواد در ذوب سرچشمه

قاسم شهربابکی

1401/01/28

1401/01/29

یکشنبه و دوشنبه
()8 -16

ذوب
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

علوم رفتاری

محمد آصفی

1401/01/29

1401/01/31

دوشنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

Plc_S7_1

سياوش غازی

1401/01/27

1401/01/31

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش

بهينه سازی مصرف انرژی
درالکتروموتورها ویژه
تکنسينها

آرش دهستانی

1401/01/27

1401/01/28

شنبه و یکشنبه
( )8 -16

مجازی

شرکت Mem

نيمه دوم بهمن

ادامه دارد

پنجشنبه و جمعه ها

تهران

مدیریت انرژی و کربن

اساتيد برق

1400/11/23

1401/01/31

شنبه ها

مجازی

برگزاری اردوی مسابقات
جهانی مهارت

اساتيد برق

1401/01/15

1401/02/25

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش
کارگاه برق

اعزام دوره تربيت کارشناس
رله و حفاظت

99/11/18
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9

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

ابزارشناسی ویژه کارشناسان

حبيب اهلل
جوادی نسب

1401/01/27

1401/01/31

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش

مکانيک صنعتی ویژه کارگران

امين شيبانی

1401/01/27

1401/01/31

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش

عایق کاری سرد و گرم

سيد عباس توکلی

1401/01/27

1401/01/31

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

Data Mine OP

آرش طاهری نيا

1401/01/24

1401/02/21

چهارشنبه ها
()8 -16

معدن
(اریا )11

پردازش دیتای  GNSSدر
نرم افزار TBCو LGO

مهندس یزدانپناه

1401/01/28

1401/01/30

یکشنبه تا سه شنبه
()8 -16

معدن
(اریا )11

Data Mine RM
(ویژه دره آلو)

سعيد سلطانی
محمدی

1401/01/27

1401/01/31

شنبه تا چهارشنبه
()8 -16

دره آلو

مدلسازی و تحليل قابليت
اطمينان ناوگان و سيستم های
مهندسی پيشرفته

هادی حسينی

سه شنبه و چهارشنبه
8-13

آموزش

1401/01/30

1401/02/07
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

نقشه برداری عمومی

علی رواقی

1401/01/27

1401/01/31

شنبه تا چهارشنبه
()8 -16

آموزش

فرآیند توليد در امور معدن

سعيد ميرزائی

1401/01/28

1401/01/29

یکشنبه و دوشنبه
()8 -16

آموزش

مراقبتکاری تخصصی
واحدهای سنگ شکن

مجيد عليزاده

1401/01/27

1401/01/30

شنبه تا سه شنبه
()8 -16

تغليظ
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

فرانسه A1.1

فاطمه پورعزت

1400/06/09

ادامه دارد

سه شنبهها
()8 -12

مجازی

زبان انگليسی ویژه
خانواده

عاطفه عرب

1400/06/06

ادامه دارد

شنبه
()15 -18

آموزش

زبان ویژه روسا و
مدیران 1

عاطفه عرب

1400/07/04

ادامه دارد

یکشنبه
()15 -18

آموزش

زبان ویژه روسا و
مدیران 1

عليرضا پورمحمدی

1400/06/09

ادامه دارد

سه شنبه
()8 -10

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

چينی 3

سينا محمودی

1400/12/02

1401/03/02

دوشنبه ها
16-18

مجازی

چينی 3

مونس فروزان

1400/12/05

1401/02/22

دوشنبه
()18:30 -20

مجازی

Beginner 2
)(Headway

محمدجواد غالمی

1400/11/10

1401/02/04

یکشنبه ها
8-12

آبرسانی

Beginner 3
)(headway

عليرضا اسدی

1400/11/02

1401/02/08

شنبه و چهارشنبه ها
12-14

نوآوری
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

مشاوره کنکور پایه دهم

اميرشهروی

1401/01/27

1401/01/27

شنبه
()12:30 -15

مجازی

مشاوره کنکور پایه یازدهم

اميرشهروی

1401/01/28

1401/01/28

شنبه
()15 -17:30

مجازی

مشاوره کنکور پایه دوازدهم

اميرشهروی

1401/01/28

1401/01/28

یکشنبه
()12:30 -15

مجازی

مشاوره کنکور حضوری

نيما درودی

1401/01/30

1401/01/30

سهشنبه
()10 -14

مجازی

مشاوره کنکور

نيما درودی

1401/01/30

1401/01/30

سهشنبه
()16 -20

مجازی

جهت کسب اطالعات بيشتر و
جهت کسب اطالعات بيشتر و دريافت
دريافت آخرين اخبار آموزشي،
آخرين اخبار آموزشي ،ميتوانيد از
ميتوانيد از طريق تلفن يا شبکههاي
طريق تلفن يا شبکههاي اجتماعي با
اجتماعي با همکاران امور آموزش در
همکاران امور آموزش در ارتباط باشيد.
ارتباط باشيد.
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