بسمه تعالي

برنامه هفتگي دورههاي آموزشي
هفته اول شهریورماه 1401

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

3

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

ايمني تخصصي ويژه مراقبتکاران امور
تغليظ

حسين صالح آبادي

1401/06/06

1401/06/06

يکشنبه

آموزش

ايمني تخصصي کار با اسيد
سولفوريک

ياسر صحرانورد

1401/06/06

1401/06/06

يکشنبه

آموزش

ارزيابي خسارت درمان

اساتيد بيمه

1401/06/06

1401/06/07

يکشنبه ودوشنبه

آموزش

ايمني پيمانکاران

اساتيد ايمني

1401/06/07

1401/06/07

دوشنبه  8الي 12

آموزش

4

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

ايمني تخصصي کارخانجات اکسيژن،
استيلن و نيتروژن

حسين صالح آبادي

1401/06/08

1401/06/08

سه شنبه

آموزش

اصول کار با دستگاه تنفسي

اساتيد ايمني

1401/06/08

1401/06/08

سه شنبه

امور ايمني

ايمني برق فشار ضعيف

محمدصادق صادقي

1401/06/08

1401/06/09

سه شنبه و چهارشنبه

آموزش

ايمني کار با مواد شيميايي در ليچينگ

محمدرضا فخرايي

1401/06/09

1401/06/09

چهارشنبه

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

ايمني پيمانکاران

اساتيد ايمني

1401/06/09

1401/06/09

چهارشنبه  8الي 12

آموزش

درس گيري از حوادث و رخدادهاي
ناگوار صنعتي

مجيد عليزاده

1401/06/09

1401/06/09

چهارشنبه

امور ايمني

ايمني تخصصي ذوب

حسين صالح آبادي

1401/06/09

1401/06/09

چهارشنبه

ايمني کار در سيستم هاي کلرزني

اساتيد ايمني

1401/06/07

1401/06/09

دوشنبه الي چهارشنبه

آموزش

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

Network +

محمد عاليي

1401/04/29

1401/06/16

چهارشنبه ها

خوارزمي

صفحات گسترده Excel

مهديه گلزاده

1401/05/05

1401/06/16

چهارشنبه ها

ابوريحان بيروني

واژه پرداز Word

مريم خانداني

1401/04/28

1401/06/08

سه شنبه ها

ابوريحان بيروني

اکسل پيشرفته

مهرداد ميرزايي

1401/04/21

1401/06/08

سه شنبه ها

خوارزمي

7
99/11/18

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز
برگزاری

محل
برگزاری

کليدهاي فشار قوي

حسين يزدي پاريزي

1401/06/05

1401/06/09

شنبه الي چهارشنبه

آموزش

نرم افزار Etab 4.7

مجيد قاسمي

1401/06/05

1401/06/09

شنبه الي چهارشنبه

آموزش

برگزاري اردوي مسابقات جهاني
مهارت

مستقيمي –علي محمدي

1401/06/05

1401/06/09

شنبه الي چهارشنبه

آموزش

مدارات برق ساختمان و فرمان ويژه
المپياد مهارت

عبدالرحيمي

1401/06/05

1401/06/09

شنبه الي چهارشنبه

آموزش

8
99/11/18

تاريخ

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

پايان

روز برگزاری

محل
برگزاری

راه اندازي الکتروموتورهاي  acبا
کنتاکتور ويژه المپياد مهارت

عبدالکريمي

1401/06/05

1401/06/09

شنبه الي چهارشنبه

آموزش

اصول طراحي تاسيسات
الکتريکي(نظام مهندسي

عرفاني منش

1401/06/05

1401/06/09

شنبه الي چهارشنبه

اعزام

تربيت کارشناس رله و حفاظت

اعزام

1401/06/05

1401/06/09

شنبه الي چهارشنبه

اعزام

Pls s7 -1

محمد مستقيمي

1401/06/05

1401/06/09

شنبه الي چهارشنبه

آموزش

9
99/11/18

تاريخ

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

پايان

آشنايي تجهيزات عمومي برق

غضنفر حسني

1401/06/05

1401/06/09

اپراتوري و راه اندازي سيستم
اتوماسيون کمپرسورها

اصغر ساالري نژاد

1401/06/05

1401/06/07

روز برگزاری

شنبه الي چهارشنبه

شنبه الي دوشنبه

محل
برگزاری

آموزش

نيروگاه حرارتي

10

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

هيدروليک عمومي (مقدماتي)

سيد سعيد حسيني
سروري

1401/06/05

1401/06/08

شنبه تا سه شنبه

آموزش

آشنايي،نگهداري و تعمير پکيج هاي
گازي

رجبي

1401/06/05

1401/06/07

شنبه تا دو شنبه

آموزش

شناخت وکاربرد پمپها در صنايع

سيدعباس توکلي

1401/06/07

1401/06/09

دو شنبه تا چهارشنبه

آموزش

آب بندکننده ها

عبدالرضا آجيلي

1401/06/07

1401/06/09

دوشنبه تا چهارشنبه

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

آشنايي با ياتاقانهاي غلتشي

جوادي نسب هرمز آباد

1401/06/07

1401/06/09

دوشنبه تا چهارشنبه

کارگاه هيدروليک
آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

شناخت و کاربرد مواد شيميايي در
کانه آرايي

بهروز مقصودي

1401/06/01

1401/06/09

سه شنبه و چهارشنبه

امور تغليظ

مراقبتکاري تخصصي سنگ شکن
هاي باربرگشتي و انتقال مواد

مرتضي علي حيدري

1401/06/05

1401/06/07

شنبه تا دوشنبه

امور آموزش

مراقبتکاري عمومي تغليظ 1

اميد بشيري

1401/06/08

1401/06/16

سه شنبه و چهارشنبه

امور تغليظ

کار با دستگاه اکسپلودر

سيدافضل مهري نژاد

1401/06/08

1401/06/09

سه شنبه و چهارشنبه

امور معدن (اريا )11

13

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل
برگزاري

beginner1

مهتاب حيدري

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها و سه شنبه ها
8-10

امور ايمني

Elementary 1

مهتاب حيدري

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها و
سه شنبه ها
10-12

امور ايمني

beginner1

عليرضا اسدي

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  10-8و
سه شنبه ها
12-10

امور آموزش
کالس 3
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

beginner1

احمد فخاري

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  12-10و
سه شنبه ها
10-8

امور آموزش
کالس 1

beginner2

احمد فخاري

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  10-8و
سه شنبه ها
12-10

امور آموزش کالس
1

Elementary1

مجتبي سلطاني

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  10-8و
سه شنبه ها
12-10

امور آموزش
کالس 2

Elementary2

مجتبي سلطاني

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  12-10و
سه شنبه ها
10-8

امور آموزش
کالس 2
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

beginner2

مريم مرادي

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  10-8و
سه شنبه ها
12-10

امور آب و
بازيافت

beginner3

عليرضا اسدي

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  12-10و
سه شنبه ها
10-8

امور مهندسي صنايع
و سيستم ها

Elementary1

مسلم عليپور

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  10-8و
سه شنبه ها
12-10

امور کارخانجات
اسيد و اکسيژن

Elementary1

مسلم عليپور

1401/05/09

1401/07/12

يکشنبه ها  12-10و
سه شنبه ها
10-8

امور کارخانجات
اسيد و اکسيژن
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

beginner2

نسيم سنايي

1401/05/10

1401/07/06

دوشنبه ها  10-8و
چهارشنبه ها
10-12

امور آموزش
کالس 1

beginner3

نسيم سنايي

1401/05/10

1401/07/06

دوشنبه ها  12-10و
چهارشنبه ها
10-8

امور آموزش کالس
1

Elementary1

رضوان شجاعي

1401/05/10

1401/07/06

دوشنبه ها  12-10و
چهارشنبه ها
10-8

امور آموزش
کالس 2

Elementary2

رضوان شجاعي

1401/05/10

1401/07/06

دوشنبه ها  10-8و
چهارشنبه ها
10-12

امور آموزش
کالس 2

17

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

beginner3

سيما نژاد باقري

1401/05/08

1401/07/09

شنبه ها  10-8و
دوشنبه ها
10-12

امور تغليظ

Elementary2

سيما نژاد باقري

1401/05/08

1401/07/09

شنبه ها  12-10و
دوشنبه ها
10-8

امور تغليظ

Elementary4

مريم کرمي نژاد

1401/05/10

1401/07/06

دوشنبه ها  10-8و
چهارشنبه ها
10-12

امور آموزش
کالس 3

Intermediate 1

مريم کرمي نژاد

1401/05/10

1401/07/06

دوشنبه ها  12-10و
چهارشنبه ها
10-8

امور آموزش
کالس 3
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

فرانسه  6خانواده

فاطمه پور عزت

1401/05/25

ادامه دارد

شنبه ها و دوشنبه ها
16-17:30

مجازي

فرانسه  5خانواده

پارسا حاجي حسيني

1401/05/08

ادامه دارد

فرانسه 8

فاطمه مبين

1401/05/08

1401/06/30

فرانسه 8

فاطمه مبين

1401/05/08

1401/05/29

شنبه ها و چهارشنبه ها
18-19:30

دوشنبه ها  10-8و
چهارشنبه ها
10-12
شنبه ها8-10
سه شنبه ها14-16

مجازي

مجازي

مجازي

19

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

فرانسه 5

محبوبه صانعي

1401/04/16

1401/06/03

پنج شنبه ها
8-10
سه شنبه ها
16-18

مجازي

فرانسه 5

محبوبه صانعي

1401/04/07

1401/05/25

چيني4

مونس فروزان فر

1401/05/08

1401/06/30

دوشنبه ها  20-22و
چهارشنبه ها
12-14

مجازي

چيني  5خانواده

سوده عسکري

1401/05/08

1401/05/29

سه شنبه ها20-22

مجازي

سه شنبه ها
8-12

مجازي

20

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

First friends 3b

شهرزاد زندي

1401/04/18

ادامه دارد...

دوشنبه ها
و پنج شنبه ها
17-15:30

مجازي

First friends 3b

ناهيد حيدري

1401/04/18

ادامه دارد...

First friends 3b

رويا محمد حسني

1401/04/14

ادامه دارد...

First friends 3b

عاطفه عرب

1401/04/14

ادامه دارد...

شنبه ها10-11:30
دوشنبه ها19-20:30

يکشنبه ها و سه شنبه ها
10-11:30
يکشنبه ها9-10:30
و سه شنبه ها
19:15-20:45

مجازي

مجازي

مجازي
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

First friends 2b

سحر محبي

1401/04/15

ادامه دارد...

دوشنبه ها
17:30-16
و چهار شنبه ها
10-11:30

مجازي
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

بازرسي سطوح

صادق محمديان

1401/05/25

1401/06/08

سه شنبه ها
8-16

امور مهندسي (کارگاه
رنگ)

متالوگرافي

حسين برتر

1401/06/02

1401/06/30

چهارشنبه ها
8-16

امور آموزش
آزمايشگاه متالوگرافي

اصول تغذيه گذاري1

حسين برتر

1401/06/05

1401/06/27

شنبه و يکشنبه ها
8-16

آموزش

خوردگي و روش هاي کنترل آن

غالمعباس قاسمي

1401/05/29

1401/06/06

شنبه الي دوشنبه
8-16

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

مراقبتکاري بازرسي و رفع اتصال
کوتاه بين اند و کاتد

وحيد دهشيري

1401/06/02

1401/06/30

سه شنبه ها
8-16

امور پااليشگاه

24

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

تحليل رفتار کارکنان و ارتباطات
اثربخش با مدل جهاني ديسک
DISC

الهام بدري مقدم

1401/06/07

1401/06/08

دوشنبه و سه شنبه

سالن اجتماعات
آموزش

هوش هيجاني گروه يک

الهام بدري مقدم

1401/06/05

1401/06/05

شنبه

سالن اجتماعات
آموزش

هوش هيجاني گروه دو

الهام بدري مقدم

1401/06/06

1401/06/06

يکشنبه

سالن اجتماعات
آموزش

مديريت مهارت يادگيري مبتني بر
فيلم FBL

مجيد طباطبايي

1401/06/09

1401/06/09

چهارشنبه

سالن کنفرانس
آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

آموزش نظامي و ايست بازرسي

محمد آصفي

1401/06/06

1401/06/08

يکشنبه لغايت سه شنبه

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

چرتکه ترم  1گروه 1

خانم ايرانمنش

1401/06/29

1401/07/11

شنبه ها و دوشنبه ها
4-5

حضوري  7نفر
سرچشمه

چرتکه ترم 1گروه 2

خانم ايرانمنش

1401/06/29

1401/07/11

شنبه ها و دوشنبه ها
5-6

حضوري  7نفر
سرچشمه

چرتکه ترم  1گروه3

خانم ايرانمنش

1401/06/29

1401/07/11

شنبه ها ودوشنبه ها
6-7

حضوري  8نفر سرچشمه

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

عنوان دوره

چرتکه ترم 6آنالين

خانم کوچک زاده 1401/06/29

1401/07/11

شنبه و دو شنبه
2:30-4

مجازي 9نفر

چرتکه ترم 1آنالين

1401/06/29

1401/07/11

شنبه و دو شنبه
6-7:30

مجازي 5نفر

خانم کوچک زاده 1401/06/30

1401/07/12

يکشنبه و سه شنبه
4-6:30

مجازي 8نفر

چرتکه ترم 2آنالين

27

مدرس

خانم مرادي

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

عنوان دوره

خانم کوچک زاده 1401/06/30

1401/07/12

يکشنبه ها و سه شنبه ها
13-14/30

مجازي 10نفر

1401/06/29

1401/07/11

شنبه و دو شنبه
13-14/30

مجازي 10نفر

رياضيات گروه  2ترم 2

خانم کوچک زاده 1401/06/30

1401/07/12

يکشنبه و سه شنبه
14:30-16

مجازي 10نفر

چرتکه ترم 4حضوري

1401/06/29

1401/07/11

شنبه و دو شنبه
5-6

سرچشمه  7نفر

چرتکه ترم  10آنالين

رياضيات گروه  1ترم 2

28

مدرس

خانم کوچک زاده

خانم روشني

29

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

چرتکه ترم  2حضوري گروه 1

خانم روشني

1401/06/29

1401/07/11

شنبه ها و دو شنبه ها
5-6

 9نفر
سرچشمه

چرتکه ترم  2حضوري گروه 2

خانم روشني

1401/06/29

1401/07/11

شنبه ها و دو شنبه ها
4-5

 8نفر
سرچشمه

تقويت نيمکره راست مغز

آقاي لطفي

1401/03/28

1401/06/28

شنبه الي چهارشنبه
15:00-19

آموزش

30

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

مشاوره کنکور

آقاي درودي

1401/06/31

1401/06/31

دوشنبه
11-16

امور آموزش

مشاوره کنکور

آقاي درودي

1401/06/31

1401/06/31

دوشنبه
17-20

رفسنجان

مشاوره کنکور

آقاي درودي

1401/07/01

1401/07/01

سه شنبه
11-19

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
0343niciu.ir
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