بسمه تعالي

برنامه هفتگي دورههاي آموزشي
هفته دوم خرداد 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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تاريخ شروع

روز برگزاري

محل برگزاري

تاريخ پايان

عنوان دوره

مدرس

1401/03/08

یکشنبه
8-16

ایمني تخصصي ویژه
اپراتورهاي کاميون هاي
معدني

آموزش

حسين صالح آبادي

1401/03/08

دوشنبه و سه شنبه
8-16

آموزش

ایمني جرثقيل ها و حمل
و نقل بار

حسين صالح آبادي

1401/03/09

1401/03/10

آموزش

ایمني پيمانکاران

اساتيد ایمني

1401/03/09

1401/03/09

دوشنبه
8-12

آموزش

ایمني پيمانکاران

اساتيد ایمني

1401/03/11

1401/03/11

چهارشنبه
8-16
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

ایمني تخصصي تغليظ

اساتيد ایمني

1401/03/10

1401/03/10

سه شنبه
8-16

آموزش

مدیریت کربن

ابوعلي گلزاري

1401/03/10

1401/03/12

سه شنبه ،چهارشنبه و
پنجشنبه
8-16

آموزش

حمایت حياتي پایه
وپيشرفته
((ACLS،BLS

امير ساالري

سه شنبه
8-16

آموزش

کارگاه مدیریت راه
هوایي (Airway
)Management

امير ساالري

چهارشنبه
8-16

آموزش

1401/03/10

1401/03/11

1401/03/10

1401/03/11

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

واژه پرداز
Word processing

فاطمه اسماعيلي

1401/03/03

1401/03/24

سه شنبه ها
8-12

آموزش

واژه پرداز
Word processing

مریم خانداني

1401/03/03

1401/03/04

سه شنبه و چهارشنبه
8-12

آموزش

طراحي به کمک
Auto Cad

محمودرضا
قاسمي نژاد

1401/01/27

1401/04/11

شنبه ها
8-12

آموزش

1401/02/25

1401/04/26

یکشنبه ها
8-12

آموزش

آموزش نرم افزار  3DMaxمحمدمهدي معيني
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

صفحات گسترده
spread sheets

مهرداد ميرزائي

1401/03/04

1401/03/25

چهارشنبه ها
8-12

آموزش

صفحات گسنرده
spread sheets

مهدیه گلزاده

1401/03/03

1401/03/24

سه شنبه ها
8-12

آموزش

آموزش سيستم مدیریت کاال

زهرا مرادي
شهربابک

1401/03/09

1401/03/09

دوشنبه
8-16

آفالین
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

عمليات حرارتي فوالدها

فواد دریجاني

1401/03/09

1401/03/11

دوشنبه تا چهارشنبه
()8 -16

آموزش

مدیریت کربن

فرشته واحدي

1401/03/10

1401/03/12

سه شنبه تا پنجشنبه
()8 -16

ایمني

آشنایي با کوره فلش

محمود اسدي
زیدآبادي

1401/03/02

1401/03/30

دوشنبه ها
()8 -16

ذوب

مراقبتکاري جابجایي آند و
کاتد (پولينگ)

محمدعلي
کروکي نژاد

1401/02/05

1401/03/09

دوشنبه ها
()8 -16

آموزش

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

شناخت مواد شيميایي (ویژه
کارخانجات اسيد و اکسيژن)

فرشته واحدي

1401/03/03

1401/03/17

سه شنبه ها
()8 -16

آموزش

1401/03/03

1401/03/17

سه شنبه ها
()8 -16

آموزش

فرآیند پاالیش الکتریکي مس سعيد کوهستاني
پاریزي
در پاالیشگاه
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

مباني نظام آراستگي 5S

علي خزاعي

1401/03/09

1401/03/09

دوشنبه
( )8 -16

آموزش

مدیریت مهارت یادگيري
مبتني بر فيلم FBL

مجيد طباطبائي

1401/03/11

1401/03/11

چهارشنبه
( )8 -12

آموزش

توسعه مهارت هاي طراحي
دوره هاي آموزشي ویژه
صنعت

خليل ميرخاني

1401/03/08

1401/03/09

یکشنبه و دوشنبه
( )8 -16

آموزش

مدیریت کنترل پروژه
pmbok

محمد خزاعي

1401/03/09

1401/03/11

دوشنبه لغایت چهارشنبه
( )8 -16

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

مدیریت استرس

زهرا زین الدیني

1401/03/08

1401/03/09

یکشنبه و دوشنبه
( )8 -16

آموزش

آموزش نظامي و ایست
بازرسي

محمد آصفي

1401/03/09

1401/03/11

دوشنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش

سيستم حضور و غياب کسري

محمد جمالي

1401/03/09

1401/03/09

دوشنبه
( )8 -16

کنترل
مرکزي

قراردادهاي پيمانکاري

حميد حسين زاده

1401/03/07

1401/03/09

شنبه تا دوشنبه
( )8 -16

آموزش

قراردادهاي پيمانکاري

حميد حسين زاده

1401/03/10

1401/03/12

سه شنبه تا پنجشنبه
( )8 -16

آموزش

99/11/18
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

Plcs7-2

محمد مستقيمي

1401/03/07

1401/03/11

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش

آشنایي با تجهيزات عمومي
برق

غضنفر حسني راد

1401/03/07

1401/03/09

شنبه تا دوشنبه
( )8 -16

آموزش

اعزام دوره تربيت کارشناس
رله و حفاظت

شرکت Mem

نيمه دوم بهمن

ادامه دارد

پنجشنبه و جمعه ها

تهران

سنسورها و ترانسدیوسرها

هما هاشمي مدني

1401/03/07

1401/03/09

شنبه تا دوشنبه
( )8 -16

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

سيسنم سوخت رساني
موتورهاي کامنز

عبدالکریم معيري راد

1401/03/07

1401/03/11

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

معدن

تعمير ونگهداري ایستگاههاي
تقليل فشار و شبکه گاز صنایع

رضا برقي

1401/03/07

1401/03/09

شنبه تا دوشنبه
( )8 -16

گازرساني

فرزکاري

عليرضا
حسينعلي بيگي

1401/03/07

1401/03/11

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش

سيستمهاي انتقال و توزیع آب
شهري

روح اهلل محمودي

1401/03/07

1401/03/11

شنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آب رساني

روانکاري (ویژه کارگران)

هادي یادگاري

1401/03/08

1401/03/11

یکشنبه تا چهارشنبه
( )8 -16

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

اپراتوري کاميون معدني

محمد معزي

1401/03/08

1401/03/18

یکشنبه و سه شنبه
()8 -16

آموزش

بازآموزي اپراتوري جرثقيل
هاي سقفي دستي

حامد شریف زاده

1401/03/11

1401/03/11

چهارشنبه
()8 -16

آموزش

پارامترهاي عملياتي در
فيلتردیسکي و خشک کن و
نحوه کنترل آنها(تخصصي)

امين گنجي

شنبه و یکشنبه
()8 -16

تغليظ

1401/03/07

1401/03/08
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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

مجازي

زبان انگليسي 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 پورمحمدي

1400/06/09

ادامه دارد

سه شنبه
()8 -10

آموزش
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تاريخ شروع

روز برگزاري

محل
برگزاري

1401/03/28

شنبه ها
8-12

آموزش

شنبه ها
8-12

اسيد

تغليظ

آموزش

تاريخ پايان

عنوان دوره

مدرس

Starter
(On Your
)Mark

رویا محمدحسني

1401/01/20

Beginner 1
)(Headway

محمد غالمرضاپور

1401/01/20

1401/03/28

Beginner 2
)(Headway

رضوان شجاعي

1401/01/20

1401/03/28

شنبه ها
8-12

Beginner 2
)(headway

مجتبي سلطاني

1401/01/20

1401/03/28

شنبه ها
8-12
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

Communication
course1

مسلم عليپور

1401/01/21

1401/03/22

یکشنبه ها
8-12

اسيد

Elementary 1
)(Headway

محمدمهدي ملکي

1401/01/21

1401/03/22

یکشنبه ها
8-12

آموزش

Beginner 3
)(Headway

مریم مرادي

1401/01/21

1401/03/22

یکشنبه ها
8-12

اسيد

English for
Presentations

غالمرضا حسامي

1401/01/22

1401/03/30

دوشنبه ها 19-21
چهارشنبه ها 11 -12:30

مجازي
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

انگليسي حرفه اي پيشرفته4

غالمرضا حسامي

1401/01/22

1401/03/31

دوشنبه ها و سه شنبه ها
12-14

مجازي

انگليسي حرفه اي پيشرفته2

غالمرضا حسامي

1401/01/22

1401/03/31

دوشنبه ها و سه شنبه ها
14-16

مجازي

Beginner 2
)(Headway

مریم مرادي

1401/01/22

1401/04/01

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
8-12

مهندسي

communication
course1

مریم کرمي نژاد

1401/01/22

1401/03/23

دوشنبه ها
8-12

اسيد
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

Pre Intermediate
)1(Headway

احمد فخاري

1401/01/22

1401/03/23

دوشنبه ها
8-12

تغليظ

preintermediate4
)(headway

رضوان شجاعي

1401/01/22

1401/03/23

دوشنبه ها
8-12

آموزش

Beginner 3
)(Headway

نسيم سنایي

1401/01/23

1401/03/24

سه شنبه ها
8-12

آموزش

Elementary 1
)(Headway

مسلم عليپور

1401/01/23

1401/03/24

سه شنبه ها
8-12

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

American file1-3

زهره قرباني

1401/01/22

ادامه دارد

دوشنبه ها و چهارشنبه ها
19-20:30

مجازي

American file23

عاطفه عرب

1401/01/20

ادامه دارد

شنبه ها و چهارشنبه ها
19-20:30

مجازي

چيني7

مریم ميررکني

1401/02/04

1401/06/13

یکشنبه ها
8-10

مجازي

فرانسه )A1.4( Edito

فاطمه پورعزت

1401/02/01

1401/03/26

پنجشنبه ها
8-12

مجازي
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

فرانسه7

فاطمه مبين

1401/02/01

1401/04/09

پنجشنبه ها
8-12

مجازي

چيني 7

مونس فروزان فر

1401/01/30

1041/05/25

سه شنبه ها
19-21

مجازي

فرانسه 7

فاطمه مبين

1401/01/30

1401/04/07

سه شنبه ها
8-12

مجازي

فرانسه )A1.4( Edito

فاطمه مبين

1401/01/23

1401/03/17

سه شنبه ها
8-12

مجازي
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

Beginner 2
)(Headway

مجتبي سلطاني

1401/02/24

1401/03/25

چهارشنبه ها
8-12

مجازي

Beginner 1
)(Headway

مریم کرمي نژاد

1401/02/24

1401/03/25

چهارشنبه ها
8-12

مجازي

فرانسه 4

پارسا حاجي حسيني

1401/02/21

1401/04/25

شنبه ها و پنجشنبه ها
()18 -19:30

مجازي
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

مشاوره کنکور پایه دهم

اميرشهروي

1401/03/07

1401/03/07

شنبه
()12:30 -15

مجازي

مشاوره کنکور پایه یازدهم

اميرشهروي

1401/03/07

1401/03/07

شنبه
()15 -17:30

مجازي

مشاوره کنکور پایه دوازدهم

اميرشهروي

1401/03/08

1401/03/08

یکشنبه
()12:30 -15

مجازي

مشاوره کنکور

نيما درودي

1401/03/10

1401/03/10

سهشنبه
()10 -14

فرهنگسرا
رفسنجان

مشاوره کنکور

نيما درودي

1401/03/10

1401/03/10

سهشنبه
()16 -20

بازنشستگي کرمان

جهت کسب اطالعات بيشتر و

جهت کسب اطالعات بيشتر و دريافت

دريافت آخرين اخبار آموزشي،

توانيد از
آموزشي،
آخرين اخبار
يا
طريقميتلفن
توانيد از
مي
ران
اجتماعي
طريقهاي
شبکه
همکا با
هايبااجتماعي
تلفن يا شبکه
امور آموزش در ارتباط باشيد.

همکاران امور آموزش در ارتباط باشيد.

@training_nicico
@training_nicico
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