بسمه تعالي

برنامه هفتگي دورههاي آموزشي
هفته چهارم شهریور ماه 1401

* 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 برگزاری

محل برگزاری

ايمني تخصصي ويژه مراقبتکاران امور
ذوب

حسين صالح آبادي

1401/06/27

1401/06/27

يکشنبه

آموزش

ايمني آزمايشگاه و خطرات مواد
شيميايي

ياسر صحرانورد

1401/06/27

1401/06/28

يکشنبه و دوشنبه

آموزش

آشنايي با تجهيزات حفاظت
تنفسي(پيشرفته)

مهدي جهانگيري

1401/06/27

1401/06/28

يکشنبه و دوشنبه

آموزش

ارزيابي خسارت درماني

اساتيد ايمني

1401/06/28

1401/06/28

دوشنبه

آموزش

4

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

ايمني پيمانکاران

اساتيد ايمني

1401/06/28

1401/06/28

دوشنبه

آموزش

ايمني محور در حال گردش

حسين صالح آبادي

1401/06/28

1401/06/28

دوشنبه

آموزش

کاربرد GISدر محيط زيست

حميدرضا کشتکار

1401/06/29

1401/06/31

سه شنبه و چهارشنبه و
پنجشنبه

آموزش

ايمني تخصصي ويژه مراقبتکاران امور
پااليشگاه (تانک هاوس)

حسين صالح آبادي

1401/06/29

1401/06/29

سه شنبه

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

ايمني پيمانکاران

اساتيد ايمني

1401/06/30

1401/06/30

چهار شنبه

آموزش

ايمني تخصصي تيکنرها

حسين صالح آبادي

1401/06/30

1401/06/30

چهار شنبه

آموزش

6

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

Network +

محمد عاليي

1401/04/29

1401/06/23

چهارشنبه ها

خوارزمي

صفحات گسترده Excel

مهديه گلزاده

1401/05/05

1401/06/30

چهارشنبه ها

ابوريحان بيروني

صفحات گسترده Excel

مهرداد ميرزايي

1401/06/22

1401/08/15

سه شنبه ها

ابوريحان بيروني

اکسل پيشرفته

اميد محسني

1401/06/15

1401/08/15

سه شنبه ها

خوارزمي

7
99/11/18

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز
برگزاری

محل
برگزاری

درايوهاي ABB ,ACS 880

مجيد قاسمي

1401/06/28

1401/06/30

دوشنبه الي
چهارشنبه

آموزش

برگزاري اردوي مسابقات جهاني
مهارت

-مستقيمي -عليمحمدي

1401/06/27

1401/06/30

يکشنيه الي
چهارشنبه

آموزش

مدارات برق ساختمان و فرمان ويژه
المپياد مهارت

عبدالرحيمي

1401/06/27

1401/06/30

يکشنيه الي
چهارشنبه

آموزش

راه اندازي الکتروموتورهاي ACبا
کنتاکتور ويژه المپياد مهارت

عبدالکريمي

1401/06/27

1401/06/30

يکشنيه الي
چهارشنبه

آموزش

8
99/11/18

تاريخ

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

پايان

روز برگزاری

محل
برگزاری

نقشه خواني برق

مجيد قاسمي

1401/06/27

1401/06/30

يکشنيه الي چهارشنبه

آموزش

تربيت کارشناس رله و حفاظت

اعزام

1401/06/31

1401/07/01

پنج شنبه الي جمعه

اعزام

PLCهاي Redundant

سياوش غازي

1401/06/27

1401/06/30

يکشنيه الي چهارشنبه

آموزش

مفصل بندي فشارضعيف

عباس دوروزه

1401/06/28

1401/06/30

دوشنبه الي چهارشنبه

آموزش
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

راهبري فلوتاسيون موليبدن

محمدرضا گرمسيري

1401/06/28

1401/06/30

دوشنبه لغايت چهارشنبه

امور آموزش

شناخت و کاربرد مواد شيميايي در
کانه آرايي

بهروز مقصودي

1401/06/22

1401/06/30

سه شنبه لغايت چهارشنبه

امور تغليظ

اپراتوري،سرويس و نگهداري آنفو و
اموالن تراک

عباس شريفيان

1401/06/19

1401/06/29

شنبه لغايت چهارشنبه

امور معدن
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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
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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

16

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

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

17

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...

شنبه ها10-11:30
دوشنبه ها19-20:30

مجازي

First friends 3b

رويا محمد حسني

1401/04/14

ادامه دارد...

يکشنبه ها و سه شنبه ها
10-11:30

مجازي

First friends 3b

عاطفه عرب

1401/04/14

ادامه دارد...

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

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
16-17:30
و چهار شنبه ها
10-11:30

مجازي

First friends 2b

سحر محبي

1401/04/15

ادامه دارد...

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

مجازي

First friends 2b

سحر محبي

1401/04/15

ادامه دارد...

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

مجازي

First friends 2b

سحر محبي

1401/04/15

ادامه دارد...

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

مجازي

19

عنوان دوره

مدرس

فرانسه a1.6

فاطمه صانعي نيگابادي

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

1401/06/22

1401/08/12

سه شنبه ساعت 18:30
پنج شنبه ساعت 08:00

مجازي

20

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

مراقبت کاري بازرسي و رفع اتصال
کوتاه بين اند و کاتد

وحيد دهشيري

1401/06/02

1401/06/30

سه شنبه ها

امور پااليشگاه

بازرسي غير مخرب جوش با دستگاه
سوناتست )D70 (UT

احسان کمالي

1401/05/25

1401/06/29

سه شنبه ها

امور آموزش
کارگاه بازرسي جوش

شناخت مواد شيميايي

مجتبي عباس زاه

1401/06/21

1401/06/29

دوشنبه الي چهارشنبه

امور آموزش

21

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز
برگزاری

محل برگزاری

انگيزش

دکتر شجاعي

1401/06/29

1401/06/29

سه شنبه

سالن کنفرانس

ارتباط موثر

دکتر شجاعي

1401/06/30

1401/06/30

چهارشنبه

سالن کنفرانس

 5Sنظام آراستي

خانم کمالي

1401/06/27

1401/06/27

يکشنبه

آموزش

( مديريت مبتني بر فيلم)ويژه
سرپرستان FBL

دکتر طباطبائي

1401/06/19

1401/06/30

چهارشنبه  8الي
12

آموزش

22

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

امور آموزش

چرتکه ترم 1گروه 2

خانم ايرانمنش

1401/06/29

1401/07/11

شنبه ها و دوشنبه ها
5-6

امور آموزش

چرتکه ترم  1گروه3

خانم ايرانمنش

1401/06/29

1401/07/11

شنبه ها ودوشنبه ها
6-7

امور آموزش

چرتکه ترم 1

خانم ايرانمنش

1401/06/30

1401/07/12

يک شنبه ها و سه شنبه ها
5-6

رفسنجان

23

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

چرتکه بيسيک

خانم ايرانمنش

1401/06/30

1401/07/12

يکشنبه ها و سه شنبه ها
5-6

رفسنجان

چرتکه ترم 1آنالين

خانم مرادي

1401/06/29

1401/07/11

شنبه و دو شنبه
6-7:30

مجازي

چرتکه ترم 2آنالين

خانم کوچک زاده 1401/06/30

1401/07/12

يکشنبه و سه شنبه
4-6:30

مجازي

چرتکه ترم 6آنالين

خانم کوچک زاده 1401/06/29

1401/07/11

شنبه و دو شنبه
2:30-4

مجازي

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

1401/06/29

1401/07/11

شنبه و دو شنبه
13-14/30

مجازي

رياضيات گروه  2ترم 2

خانم کوچک زاده 1401/06/30

1401/07/12

يکشنبه و سه شنبه
16-14:30

مجازي

چرتکه ترم 4حضوري

1401/06/29

1401/07/11

شنبه و دو شنبه
5-6

امور آموزش
7نفر

چرتکه ترم  10آنالين

رياضيات گروه  1ترم 2

24

مدرس

خانم کوچک زاده

خانم روشني

25

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

امور آموزش
 8نفر

چرتکه ترم  2حضوري گروه 2

خانم روشني

1401/06/29

1401/07/11

شنبه ها و دو شنبه ها
4-5

امور آموزش
8نفر

26

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.
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