
1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی 



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  ابزاردقیقوبرق

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
EL2C2M095-1401-2-11361401/07/171401/08/04بررسي و محاسبات تلفات حرارتي تابلوهاي برق1
EL2C2M096-1401-2-11301401/07/231401/07/27طراحي تخصصي تابلوهاي برق فشار ضعيف2
EL2C4M06-1401-2-11121401/07/231401/07/24درایو میکرومستر3
EL2C2T72-1401-2-11241401/08/021401/08/10نقشه خوانی برق4
SIEMENSEL2C4M102-1401-2-11181401/08/071401/08/09درایوهای 5
EL4C4T22-1401-2-11241401/08/081401/08/11نقشه خوانی ابزاردقیق وسیستم کنترل6
PIDEL4C1M15-1401-2-11181401/08/091401/08/11لوپ کنترلی7
EL1E4T001-1401-2-11241401/08/141401/08/17ارتینگ و صاعقه گیر8
9PLC  S7-1EL4C1M37-1401-2-11301401/08/141401/08/18
EL2C4T48-1401-2-11301401/08/161401/08/23رله ها وحفاظتها10
EL2C4T58-1401-2-11301401/08/211401/08/25کنترل دور ماشینهای الکتریکی11
12PLC S7-2EL4C1M38-1401-2-11301401/08/211401/08/25
13ACS800درایوEL2C4T16-1401-2-11181401/08/281401/08/30
14Industrial EthernetEL4C4M134-1401-2-11241401/08/281401/09/01
EL4C2T01-1401-2-11181401/09/061401/09/08آشنایی با تجهیزات عمومی ابزار دقیق15
16PLC LOGOEL4C4M23-1401-2-11121401/09/071401/09/08
EL4C1M06-1401-2-11241401/09/121401/09/15نرم افزار EPLANمقدماتی17
EL2C2M15-1401-2-11301401/09/131401/09/21بررسی مدارات فرمان وقدرت کنتاکتوری18



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  ابزاردقیقوبرق

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
EL2C2T09-1401-2-11301401/09/131401/09/21الکتروموتورهاویژه تکنیسینهای برق19
SEPAM 1000EL2C4M110-1401-2-1161401/09/131401/09/13رله های حفاظتی 20
21Electrical AutocadEL2C4M111-1401-2-11121401/09/141401/09/15
SIMO CODE PROEL2C4M117-1401-2-1181401/09/141401/09/14رله های حفاظتی 22
23ProfibusEL4C1T04-1401-2-11301401/09/191401/09/23
DCEL2C2M25-1401-2-11301401/09/261401/09/30موتورهای الکتریکی24
ABB ,ACS 880EL2C4M123-1401-2-11181401/09/261401/09/28درایوهای 25
ABBEL2C1M133-1401-2-11301401/10/101401/10/13درایو 26
27WINCC نرم افزار کنترل ومانیتورینگEL4C1M01-1401-2-11301401/10/101401/10/14
ACEL2C2M23-1401-2-11301401/10/121401/10/19موتورهای الکتریکی28
29ETAP 4 &4.7نرم افزارEL1C1M04-1401-2-11301401/10/171401/10/21
30PCS7- 1EL4C1M42-1401-2-11301401/10/171401/10/21
EL2C4T01-1401-2-11241401/10/181401/10/21عایقهای الکتریکی31
EL2C4T21-1401-2-11181401/10/181401/10/20آشنایی با تجهیزات عمومی برق32
EL2C2T72-1401-2-22241401/10/191401/10/27نقشه خوانی برق33
EL4C1M09-1401-2-11181401/10/241401/10/26نرم افزار eplanپیشرفته 34
EL4C4M05-1401-2-22181401/10/241401/10/25اندازه گیری و کالیبراسیون حجم35
EL2C1T102-1401-2-11241401/10/251401/10/28بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها ویژه کارشناسان36



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  ابزاردقیقوبرق

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
EL2C2M094-1401-2-11181401/10/261401/10/28مفصل بندی فشارضعیف37
38Digsilent نرم افزار تخصصیEL2C1M06-1401-2-11601401/11/011401/11/04
EL2C4T38-1401-2-11301401/11/011401/11/05کلیدهای فشارقوی39
EL4C1M02-1401-2-11301401/11/011401/11/05تکمیلیWINCC-نرم افزار کنترل و مانیتورینگ 40
EMOTRONEL2C4M104-1401-2-11181401/11/081401/11/10درایو های 41
42PLC  هایRedundantEL4C4M20-1401-2-11301401/11/081401/11/12
EL4C1T34-1401-2-11181401/11/091401/11/11سنسورها وترانسدیوسرها43
EL2C4T40-1401-2-11301401/11/161401/11/19شناسایی ،مفصل بندی و سرکابل زنی کابلهای توزیع44
EL2C2T94-1401-2-11121401/11/171401/11/18بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها ویژه تکنیسینها45
ATV 71EL2C2M85-1401-2-11301401/12/061401/12/10و  ATV 61درایوهای اشنایدر مدل 46
TIA PortalEL4C1T42-1401-2-11301401/12/131401/12/16نرم افزار 47



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  هیدرولیکمکانیکو

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

ME1C2T71-1401-2-11121401/07/091401/07/10اپراتوری پمپها1

ME4C3T06-1401-2-11241401/07/091401/07/12اصول اولیه کارگاه جوشکاری2

ME1C3M13-1401-2-11301401/07/101401/07/17(ویژه کارگران)مکانیک صنعتی3

ME1C4M10-1401-2-11301401/07/161401/07/20(ویژه کارشناسان)ابزارشناسی 4

ME3C4T08-1401-2-11301401/07/161401/07/20شناسایی ماشین آالت راهسازی ومعدن واجزاء تشکیل دهنده5

ME1C4T65-1401-2-11181401/07/181401/07/20گیربکسهای صنعتی6

ME4C4T10-1401-2-11181401/07/181401/07/20ابزار های براده برداری7

ME1C3T08-1401-2-11241401/07/231401/07/26(ویژه کارگران)روانکاری8

ME1C4T15-1401-2-11181401/07/231401/07/25شناخت وکاربرد پمپها در صنایع9

ME1C4T73-1401-2-11181401/07/231401/07/25شناخت پیچ ومهره ها10

ME4C4T05-1401-2-11301401/07/231401/07/27تکنولوژی جوشکاری11

ME1C4T11-1401-2-11301401/07/301401/08/04تلرانس ها وانطباقات مقدماتی12

ME4C3M07-1401-2-11601401/07/301401/08/18(SMAW)کارگاه جوشکاری برق 13

ME1C3M07-1401-2-11241401/08/011401/08/04(ویژه کارگران)بیرینگها14

ME1C3M09-1401-2-11181401/08/021401/08/04(ویژه کارگران)ابزارشناسی 15

ME1C4T54-1401-2-11181401/08/071401/08/09تعمیرونگهداری کمپرسورها16

ME5C3T01-1401-2-11181401/08/071401/08/09آشنایی با شیرهای صنعتی و کاربرد آنها17

ME4C3T07-1401-2-11181401/08/091401/08/11(ویژه جوشکاران)شناسایی الکترود ها18



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  هیدرولیکمکانیکو

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

ME1C4T06-1401-2-11301401/08/141401/08/18اصول وکاربرد آنالیز ارتعاشات مقدماتی19

ME1C4T37-1401-2-11241401/08/141401/08/17سیستمهای نوار نقاله20

ME1C4T39-1401-2-11181401/08/161401/08/18نت مقدماتی)برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات)21

ME1C4M07-1401-2-11181401/08/211401/08/23آشنایی با یاتاقانهای غلتشی22

ME1C4T25-1401-2-11181401/08/211401/08/23(مقدماتی)مفاهیم نقشه خوانی 23

ME5C3M02-1401-2-11301401/08/211401/08/25لوله کشی صنعتی24

ME5C4T27-1401-2-11161401/08/221401/08/23آشنایی،نگهداری و تعمیر پکیج های گازی25

1ME2C4M01-1401-2-11241401/08/281401/09/01پنیوماتیک 26

ME4C4M07-1401-2-11301401/08/281401/09/02جوشکاری لوله های پلی اتیلن27

ME1C4M11-1401-2-11121401/08/291401/08/30کاربری سیستم نت28

ME4C4T14-1401-2-11301401/09/051401/09/09شناسایی وطبقه بندی مواد مصرفی جوشکاری29

ME1C3M15-1401-2-11241401/09/061401/09/09ویژه کارگران)پمپها )30

ME2C4M04-1401-2-11241401/09/061401/09/09(مقدماتی)هیدرولیک عمومی 31

ME4C4M28-1401-2-11301401/09/121401/09/16تعمیر و نگهداری دستگاه های تراش کارگاه ساخت32

ME5C4T04-1401-2-11301401/09/121401/09/16نقشه خوانی تاسیسات33

ME3C4M36-1401-2-11121401/09/151401/09/16سرویس ونگهداری ماشین آالت راهسازی ومعدنی34

1ME4C2M01-1401-2-11301401/09/191401/09/23ماشینکاری 35

ME1C4T05-1401-2-11181401/09/211401/09/23آب بندکننده ها36



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  هیدرولیکمکانیکو

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

ME4C4T33-1401-2-11401401/09/211401/09/30بازرسی فنی جوش مقدماتی37

ME1C4T91-1401-2-11301401/09/261401/09/30شیرهای صنعتی38

ME1C4M42-1401-2-11181401/09/271401/09/29کوپلینگ ها و هم محور سازی39

ME1C1T07-1401-2-11121401/09/281401/09/29(LCC)آنالیز هزینه چرخه عمر تجهیزات 40

ME1C4T16-1401-2-11181401/10/031401/10/05شناخت وکاربرد کمپرسورها درصنعت41

ME1C4T58-1401-2-11181401/10/031401/10/05آشنایی با سیستم های نوار نقاله42

ME4C4M02-1401-2-11301401/10/031401/10/11جوشکاری فلزات رنگین مقدماتی43

600tME4C4M54-1401-2-11301401/10/101401/10/14و  300tنگهداری، تعمیرات و عیب یابی دستگاههای پرس 44

ME5C4T61-1401-2-11301401/10/101401/10/14سیستمهای انتقال و توزیع آب شهری45

ME1C4T49-1401-2-11181401/10/121401/10/14اصول مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات مکانیکی46

ME1C4T56-1401-2-11301401/10/171401/10/21شناخت وانتخاب انواع سیم بکسل ها47

ME1C4T41-1401-2-11121401/10/181401/10/19آشنایی با یاتاقان های لغزشی48

ME5C4T42-1401-2-1161401/10/191401/10/19بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع49

ME1C3T08-1401-2-22241401/10/251401/10/28(ویژه کارگران)روانکاری50

ME4C3T08-1401-2-11181401/10/261401/10/28ویژه جوشکاران)بررسی علل و عیوب جوش)51

ME1C4M13-1401-2-11241401/11/021401/11/05هم محور سازی به کمک ساعت اندیکاتور و دستگاه االینمنت لیزری52

ME2C4M05-1401-2-11241401/11/021401/11/05(تکمیلی)هیدرولیک عمومی 53

ME5C4T36-1401-2-11121401/11/021401/11/03بهینه سازی مصرف انرژی در دیگ های بخار54



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  هیدرولیکمکانیکو

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

ME5C4T34-1401-2-11121401/11/081401/11/09بهینه سازی مصرف انرژی در پمپ ها و فن ها55

ME2C4M51-1401-2-11241401/11/091401/11/12نگهداری و تعمیرات سیستمهای پنوماتیکی56

ME1C4T26-1401-2-11181401/11/101401/11/12(تکمیلی)مفاهیم نقشه خوانی 57

ME1C4T07-1401-2-11241401/11/161401/11/19امور تغلیظ)شناخت و عیب یابی کمپرسورهای اینگرسلرند)58

ME4C4M03-1401-2-11301401/11/161401/11/23مقدماتی)جوشکاری چدن )59

ME1C4T53-1401-2-11181401/11/171401/11/19نگهداری وتعمیر پمپ ها60

ME1C1T01-1401-2-11121401/11/231401/11/24فرهنگ های نوین تعمیرات61

62RCM2 نگهداری بر پایه قابلیت اطمینانME1C1T09-1401-2-11181401/11/231401/11/25

ME5C4T46-1401-2-11301401/11/231401/11/30مبدلهای حرارتی63

ME4C4T37-1401-2-11301401/12/011401/12/07جوشکاری تعمیری64

ME5C4T01-1401-2-11301401/12/081401/12/14عایق کاری سرد وگرم65

ME1C4T12-1401-2-11301401/12/131401/12/24تلرانس ها وانطباقات تکمیلی66



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  وشیمیمتالورژی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
MT6C1T22-1401-2-11301401/07/101401/07/24حفاظت کاتدیک1

MT2C4T50-1401-2-11181401/07/181401/07/20اصول کار کوره های کنورتر2

MT5C4T065-1401-2-11181401/07/181401/07/20(ويژه كارخانجات اسيد و اكسيژن)شناخت مواد شيميايي 3

MT3C4M044-1401-2-11121401/07/251401/07/26فرز چوب و آلومینیوم cncکار با دستگاه 4

2MT3C4M046-1401-2-22301401/07/251401/08/01تربیت مربی جوشکاری سطح 5

MT3C4T086-1401-2-11121401/07/271401/07/28(تکمیلی)انتخاب مواد برای طراحی مهندسی 6

MT2C3T52-1401-2-11301401/08/011401/08/29مراقبتکاری لیچینگ7

MT2C2M01-1401-2-11181401/08/021401/08/04صفحات کنترل فرآیند تولید اسید از طریق سیستم مونیتورینگ اتاق کنترل8

MT2C4M20-1401-2-11301401/08/021401/08/30مراقبتکاری بازرسی و رفع اتصال کوتاه بین آند و کاتد9

MT3C1T075-1401-2-11121401/08/071401/08/08اصول طراحي و عملکرد الکتروفيلترها10

VTMT3C4M042-1401-2-11181401/08/081401/08/10بازرسی غیر مخرب جوش 11

MT3C1T074-1401-2-11301401/08/101401/09/08خوردگي فلزات در آب هاي صنعتي12

ویژه کنترل کیفی )جهت نمونه برداری از آهک پخته  ASTM C50/C50M-13آشنایی با استاندارد 13
MT4C4M08-1401-2-11181401/08/141401/08/28(مواد مصرفی

MT5C1T37-1401-2-33301401/08/141401/08/18تجزیه دستگاهی14

MT2C4T50-1401-2-22181401/08/231401/08/25اصول کار کوره های کنورتر15

MT5C4T19-1401-2-11121401/08/241401/08/25مشخصات و کاربردهای اسید سولفوریک16

MTMT3C2M001-1401-2-11121401/09/011401/09/02بازرسی جوش به روش 17

2MT6C1T44-1401-2-11241401/09/011401/09/22اصول تصفیه آبهای صنعتی 18



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  وشیمیمتالورژی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

MT2C4M23-1401-2-11301401/09/021401/09/30پولینگ)مراقبتکاری جابجایی آند و کاتد )19

1MT3C4T50-1401-2-11301401/09/021401/09/30اصول تغذیه گذاری20

MT2C3T35-1401-2-11181401/09/051401/09/19مراقبتکاری ذوب21

MT3C1T40-1401-2-11301401/09/051401/09/09شناسایی و انتخاب فوالدها بر مبنای کلید فوالدها22

MT5C4M15-1401-2-11301401/09/061401/10/04شیمی آب و آزمایشگاه مربوطه23

1MT3C4M047-1401-2-11301401/09/121401/10/03تربیت مربی جوشکاری سطح 24

MT5C3M01-1401-2-11301401/09/131401/09/21تجهیزات فرآیندی کارخانه اسید سولفوریک25

MT3C4T54-1401-2-11301401/09/221401/10/20عملیات حرارتی فوالدها26

MT5C1T06-1401-2-11301401/09/261401/09/30روشهای مدرن تجزیه و آنالیز مواد27

PTMT3C4M041-1401-2-11181401/09/281401/09/30بازرسی تست غیر مخرب جوش به روش مایع نافذ 28

MT2C4T91-1401-2-11301401/10/031401/11/01فرآیند کارخانه اکسیژن29

D70 (UT)MT3C4M040-1401-2-11301401/10/041401/11/02بازرسی غیر مخرب جوش با دستگاه سوناتست 30

MT5C1T37-1401-2-22301401/10/041401/11/02تجزیه دستگاهی31

MT5C4T20-1401-2-11301401/10/041401/11/02تجهیزات کارخانه اسید سولفوریک32

MT6C4T01-1401-2-11301401/10/051401/11/03خوردگی و روشهای کنترل آن33

MT3C4T29-1401-2-11301401/10/061401/11/04متالوگرافی34

pfd،bfd،p&idMT6C4T077-1401-2-11361401/10/121401/10/19نقشه خوانی 35

MT1C4M29-1401-2-11181401/10/141401/10/28سیستم های هوا و بخار ورودی و خروجی درایر36



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  وشیمیمتالورژی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
MT2C3T55-1401-2-11301401/11/051401/12/03اصول الکترووینینگ ویژه مراقبتکاران و متصدیان37
MT1C4T15-1401-2-11181401/11/101401/11/24سنگ شکن های ذوب38
MT5C1T06-1401-2-22301401/11/101401/12/08روشهای مدرن تجزیه و آنالیز مواد39
MT5C4T35-1401-2-11301401/11/111401/12/09شناخت مواد شیمیا یی40
MT2C4T27-1401-2-11301401/12/011401/12/15فرایندذوب مس به روش فلش41



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  آرائیکانهومعـدن
تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

MI4C3T001-1401-2-2241401/07/011401/12/29اپراتوری بهینه کامیون معدنی1

MI1C1T75-1401-2-11301401/07/091401/07/17بررسی رفتار ژئوشیمیایی مس در معادن مس پورفیری از دیدگاه زمین شناسی2

MI2C2T51-1401-2-11181401/07/091401/07/11راهبری فلوتاسیون مولیبدن3

MI4C3M30-1401-2-11601401/07/091401/07/19اپراتوری،سرویس و نگهداری آنفو و اموالن تراک4

1MI1C1T37-1401-2-11301401/07/161401/07/20مطالعات فنی واقتصادی در معدن 5

MI1C1T87-1401-2-11481401/07/161401/07/27مهندسی انفجار مقدماتی6

MI2C2T51-1401-2-22181401/07/241401/07/26راهبری فلوتاسیون مولیبدن7

MI1C1T095-1401-2-1141401/07/261401/07/26مديريت الستيک هاي معدني8

MI1C1T32-1401-2-11301401/07/271401/08/25طراحی در معادن روباز9

MI5C2M006-1401-2-11241401/08/021401/08/10مراقبتکاري تخصصي سنگ شکن هاي باربرگشتي و انتقال مواد10

MI2C2T51-1401-2-33181401/08/081401/08/10راهبری فلوتاسیون مولیبدن11

MI9C1M34-1401-2-11301401/08/151401/08/23نرم افزار Surpacمقدماتی12

MI1C1T094-1401-2-11121401/09/011401/09/02برنامه ريزي تعمير و نگهداري ماشين آالت معدني13

14Surpacزمین آمار و مدل سازی ماده معدنی در نرم افزارMI9C1M47-1401-2-11301401/09/061401/09/14

MI5C2M006-1401-2-22241401/09/071401/09/15مراقبتکاري تخصصي سنگ شکن هاي باربرگشتي و انتقال مواد15

MI4C3T001-1401-2-1141401/09/151401/09/15اپراتوری بهینه کامیون معدنی16

MI4C3T001-1401-2-3341401/09/171401/09/17اپراتوری بهینه کامیون معدنی17

MI2C4T24-1401-2-11301401/09/211401/09/30(نوار نقاله)شناخت وکاربرد نوار باربری18

MI4C3T001-1401-2-4441401/09/291401/09/29اپراتوری بهینه کامیون معدنی19



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  آرائیکانهومعـدن

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

MI4C3T001-1401-2-5541401/09/301401/09/30اپراتوری بهینه کامیون معدنی20

MI4C3T002-1401-2-1141401/10/011401/10/01اپراتوري بهينه شاول21

MI2C4T24-1401-2-22301401/10/121401/10/21(نوار نقاله)شناخت وکاربرد نوار باربری22

MI4C3T002-1401-2-2241401/10/131401/10/13اپراتوري بهينه شاول23

MI4C3T002-1401-2-3341401/10/141401/10/14اپراتوري بهينه شاول24

MI4C3T002-1401-2-4441401/10/151401/10/15اپراتوري بهينه شاول25

MI2C1T078-1401-2-11241401/10/201401/10/28پارامترهاي موثر خاك ورودي تغليظ بر كيفيت عمليات فراوري26

MI1C4T01-1401-2-11121401/10/241401/10/25بازآموزی اصول تولید، حمل و کاربرد مواد ناریه27

MI1C4T01-1401-2-22121401/10/261401/10/27بازآموزی اصول تولید، حمل و کاربرد مواد ناریه28

MI5C2M005-1401-2-11121401/10/271401/10/28شرح مدار و تجهيزات سنگ شکن ها29

MI1C1M80-1401-2-11121401/11/041401/11/05طراحی الگوهای حفاری اکتشاف تکمیلی30

MI1C1T096-1401-2-1181401/11/041401/11/05انتخاب ماشين آالت و ترابري در معدن31

MI1C1T10-1401-2-11301401/11/081401/11/12اصول ارزیابی ذخیره معدن32

MI1C4T11-1401-2-22301401/11/081401/11/12اصول تولید،حمل و کاربرد مواد ناریه33

2MI5C1T004-1401-2-11301401/11/081401/11/12اصول و مباني آبگيري 34

1MI1C1T34-1401-2-11181401/11/161401/11/18زمین آمار  35

2MI1C1T60-1401-2-11241401/11/191401/11/25زمین آمار 36

MI1C1M80-1401-2-22121401/11/261401/11/30طراحی الگوهای حفاری اکتشاف تکمیلی37

MI2C4T24-1401-2-33301401/12/011401/12/10(نوار نقاله)شناخت وکاربرد نوار باربری38



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  مـالیاداریو

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

OF3C4T096-1401-2-1141401/07/021401/07/02اصول و مباني حراستي، حفاظت گفتار و اطالعات1

OF3C4T61-1401-2-1141401/07/021401/07/02پدافند غیرعامل2

OF2C4M07-1401-2-11241401/07/171401/07/20فن بیان و سخنرانی مقدماتی3

OF3C4M33-1401-2-11121401/07/181401/07/19اتوماسیون اداری تحت وب چارگون4

OF3C4T24-1401-2-11181401/07/231401/07/25ارتباطات و روابط عمومی5

OF3C4T67-1401-2-11181401/07/241401/07/26آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن6

1OF4C4T10-1401-2-11301401/07/271401/08/25اصول حسابداری 7

OF3C4T50-1401-2-11121401/08/011401/08/02اصول روابط عمومی و انتظامی برای کادر انتظامات8

OF3C4T098-1401-2-11121401/08/081401/08/09(ویژه انتظامات)علوم رفتاری 9

OF3C4T52-1401-2-22241401/08/151401/08/18اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی10

OF3C4T48-1401-2-11181401/08/221401/08/24گزارش نویسی جرم و حادثه11

OF3C4M33-1401-2-22121401/08/291401/08/30اتوماسیون اداری تحت وب چارگون12

OF4C1T17-1401-2-11121401/09/021401/09/09استانداردهای حسابداری13

OF3C4M33-1401-2-33121401/09/061401/09/07اتوماسیون اداری تحت وب چارگون14

OF5S4T17-1401-2-11121401/09/061401/09/07سیستم کدینگ کاال15

OF2C1T01-1401-2-11121401/09/081401/09/09اصول وفنون مذاکره16

OF3C3T57-1401-2-11181401/09/131401/09/15اصول، مبانی و استراتژی پدافند غیرعامل17

OF5C4T31-1401-2-11181401/09/131401/09/15قراردادهای پیمانکاری18



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  مـالیاداریو

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

OF4C1T32-1401-2-1181401/09/231401/09/23قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم19

OF3C4T42-1401-2-11181401/09/271401/09/29حفظ صحنه ی جرم20

OF3C4T71-1401-2-11181401/10/111401/10/13آداب و منش انتظامی21

OF3C4M33-1401-2-44121401/10/121401/10/13اتوماسیون اداری تحت وب چارگون22

OF3C2T30-1401-2-11241401/10/181401/10/21اصول بایگانی23

OF3C4T44-1401-2-1161401/10/251401/10/25اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی24

OF2C4T04-1401-2-11181401/10/261401/10/28گزارش نویسی و مکاتبات اداری25

1OF1C4T01-1401-2-11301401/11/011401/11/05آمار26

OF3C4T24-1401-2-22181401/11/011401/11/03ارتباطات و روابط عمومی27

OF3C4M33-1401-2-55121401/11/021401/11/03اتوماسیون اداری تحت وب چارگون28

OF3C4T52-1401-2-11241401/11/091401/11/12اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی29

OF3C4M26-1401-2-11181401/11/101401/11/12اصول مهمانداری30

OF3C4T101-1401-2-11241401/11/171401/11/24لجستيک و زنجيره تامين31

OF5C4T11-1401-2-11241401/11/171401/11/25انبارداری وانبارگردانی32

OF5C4T20-1401-2-11181401/11/241401/11/25حمل و نقل و ترانزیت کاال33

OF3C3T57-1401-2-22181401/12/011401/12/03اصول، مبانی و استراتژی پدافند غیرعامل34

OF3C4M51-1401-2-11181401/12/061401/12/08آموزش نظامی و ایست بازرسی35



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  صنایع

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
1IN1C1T106-1401-2-1161401/07/111401/07/11رفتار سازمانی 1
1IN1C1T106-1401-2-2261401/07/121401/07/12رفتار سازمانی 2
5sIN2C4T17-1401-2-1161401/07/181401/07/18مبانی نظام آراستگی 3
IN1C4T121-1401-2-11121401/07/191401/07/20اصول سازماندهي در سازمان4
5ISO10015 آموزش اثربخش با تاکید بر استانداردIN3C1T18-1401-2-11121401/07/301401/08/01
IN4C1T04-1401-2-11301401/08/011401/08/15برنامه ریزی وکنترل پروژه6
IN1C4T21-1401-2-11301401/08/021401/08/16اصول سرپرستی7
IN1C1T95-1401-2-22121401/08/031401/08/04رفتار سازمانی پیشرفته8
IN1C4T114-1401-2-11121401/08/081401/08/09مباني تحليل سيستم9
IN1C1M04-1401-2-11121401/08/141401/08/15اصول مربیگری و توانمندسازی کارکنان10
ISO14001IN1C4T118-1401-2-11181401/08/141401/08/16دوره مميزي 11
IN1C4T121-1401-2-22121401/08/171401/08/18اصول سازماندهي در سازمان12
IN9C1M21-1401-2-11301401/08/221401/08/30پاور ویو و ساخت داشبوردهای مدیریت13
IN1C1T44-1401-2-11121401/08/241401/08/25مدیریت استرس14
IN1C4T113-1401-2-11121401/08/241401/08/25آشنايي با فرآيند تحليل سلسله مراتبي15
5sIN2C4T17-1401-2-4461401/08/301401/08/30مبانی نظام آراستگی 16
IN1C4T111-1401-2-11121401/09/011401/09/02کوچینگ و مربیگری17
ISO 45001IN2C1T51-1401-2-11181401/09/051401/09/07سر ممیزی 18



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  صنایع

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
IN1D1T27-1401-2-1181401/09/061401/09/07توسعه مهارتهای فردی19
IN2C1T20-1401-2-11301401/09/071401/09/14کنترل کیفیت آماری20
IN1C4T116-1401-2-11121401/09/121401/09/13نظارت و کنترل در مديريت21
IN1C4T119-1401-2-11181401/09/141401/09/16گزارش نويسي براي مديران در سازمان22
IN1C1T32-1401-2-11121401/09/151401/09/16مدیریت زمان23
5sIN2C4T17-1401-2-2261401/09/211401/09/21مبانی نظام آراستگی 24
IN1C1T95-1401-2-11121401/09/221401/09/23رفتار سازمانی پیشرفته25
22000IN1C4T120-1401-2-11181401/09/261401/09/28تشريح الزامات استاندارد 26
22000IN1C4T120-1401-2-22181401/10/031401/10/05تشريح الزامات استاندارد 27
IN1C4T21-1401-2-22301401/10/031401/10/17اصول سرپرستی28
IN1C4T117-1401-2-11121401/10/101401/10/11مديريت مشارکتي در سازمان29
IN4C1T31-1401-2-11121401/10/101401/10/11سیستم پرداخت پاداش بر اساس ارزیابی عملکرد کارکنان30
IN1C1T87-1401-2-11121401/10/121401/10/13مدیریت منابع انسانی و تعارض31
IN1C1T27-1401-2-11121401/10/141401/10/28اصول و فنون تصمیم گیری32
5sIN2C4T17-1401-2-3361401/10/191401/10/19مبانی نظام آراستگی 33
IN1C1T93-1401-2-11121401/10/201401/10/21جانشین پروری34
IN1C4T122-1401-2-11121401/10/271401/10/28تاب آوري در شرايط بحران35
5sIN2C4T17-1401-2-6661401/11/031401/11/03مبانی نظام آراستگی 36



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  صنایع

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

IN1C1T87-1401-2-22121401/11/041401/11/05مدیریت منابع انسانی و تعارض37

IN1C4T32-1401-2-11121401/11/091401/11/10ارتباطات موثر38

IN2C4T33-1401-2-11121401/11/091401/11/10(IMS)آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه39

IN1C1T45-1401-2-22121401/11/121401/11/26مدیریت تغییر40

IN1C4T06-1401-2-11121401/12/021401/12/03نحوه رفتار با افراد متعارض در سازمان41

5sIN2C4T17-1401-2-5561401/12/081401/12/08مبانی نظام آراستگی 42

IN1C4T87-1401-2-11121401/12/101401/12/24روش های ایجاد انگیزش43



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  ایمنی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
SA3C4M112-1401-2-1161401/07/021401/07/02ایمنی تخصصی کار با اسید سولفوریک1
SA3C4M148-1401-2-1161401/07/021401/07/02کار در ارتفاع پيمانکاران2
SA1C4T06-1401-2-2261401/07/041401/07/04ایمنی پیمانکاران3
SA1C4T06-1401-2-9961401/07/041401/07/04ایمنی پیمانکاران4
SA3C4T101-1401-2-3361401/07/041401/07/04ایمنی کار با ماشین آالت سنگین5
SA3C4M87-1401-2-11161401/07/051401/07/06شخص مجاز حفاظت سقوط6
SA1C4T06-1401-2-101061401/07/061401/07/06ایمنی پیمانکاران7
SA1C4T06-1401-2-3361401/07/061401/07/06ایمنی پیمانکاران8
SA1C4M04-1401-2-11121401/07/091401/07/10کمکهای اولیه9
SA1C4T02-1401-2-11121401/07/091401/07/12ایمنی10
SA3C4M76-1401-2-1161401/07/091401/07/09ایمنی کار با مواد شیمیائی در تغلیظ11
SA1C4M05-1401-2-1161401/07/101401/07/10آتش نشانی12
SA3C4M104-1401-2-11181401/07/101401/07/12ایمنی کار با مواد شیمیایی در انبارها13
SA1C4T03-1401-2-1161401/07/111401/07/11بهداشت صنعتی14
SA1C4T06-1401-2-4461401/07/111401/07/11ایمنی پیمانکاران15
SA3C3M48-1401-2-1161401/07/121401/07/12ایمنی ماشین آالت راهسازی16
SA1C4T22-1401-2-1161401/07/161401/07/16کلیات بهداشت محیط17
SA1C4T04-1401-2-1161401/07/171401/07/17حفاظت محیط زیست18



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  ایمنی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
SA3C4T02-1401-2-1161401/07/171401/07/17ایمنی رانندگی در معدن19
SA1C4M04-1401-2-22121401/07/181401/12/19کمکهای اولیه20
SA1C4T06-1401-2-5561401/07/181401/07/18ایمنی پیمانکاران21
SA3C4T79-1401-2-11181401/07/181401/07/20ایمنی دیگ  هایی بخاروظروف تحت  فشار22
SA3C4M103-1401-2-1161401/07/191401/07/19ایمنی تخصصی پاالیشگاه23
SA1C4T06-1401-2-6661401/07/201401/07/20ایمنی پیمانکاران24
SA3C4M13-1401-2-1161401/07/201401/07/20ایمنی تخصصی سنگ شکن ها25
SA5C1T02-1401-2-1161401/07/241401/07/24رکناننقش وپاسخگوئی سرپرستان ومسئولین درقبال ایمنی وسالمت شغلی کا26
SA1C4T06-1401-2-7761401/07/251401/07/25ایمنی پیمانکاران27
SA2C4T21-1401-2-11121401/07/261401/07/27ایمنی برق فشار قوی28
SA3C4M121-1401-2-1161401/07/261401/07/26(آنفو و اموالن )ایمنی تخصصی اپراتوری کامیون های حمل مواد منفجره 29
SA1C4T06-1401-2-8861401/07/271401/07/27ایمنی پیمانکاران30
SA3C4T06-1401-2-1161401/07/271401/07/27ایمنی حفاری31
SA3C4M02-1401-2-1161401/08/011401/08/01ایمنی تخصصی ذوب32
SA2C4T22-1401-2-22121401/08/021401/08/03ایمنی برق فشار ضعیف33
SA9C4T001-1401-2-1161401/08/021401/08/02سالمت روان34
SA3C3M18-1401-2-1161401/08/031401/08/03ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ35
SA3C3M22-1401-2-1161401/08/041401/08/04ایمنی تخصصی ویژه اپراتورهای کامیون های معدنی36



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  ایمنی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
SA3C4M157-1401-2-11121401/08/081401/08/09شناسایی و ارزیابی ریسک های بهداشتی37
1SA2C4M20-1401-2-11121401/08/101401/08/11ایمنی تخصصی مکانیک 38
SA3C4T87-1401-2-1161401/08/151401/08/15ایمنی  در معادن روباز39
SA2C4T036-1401-2-2261401/08/171401/08/17(آرک الکتریکی)ایمنی برق 40
SA2C4T036-1401-2-1161401/08/181401/08/18(آرک الکتریکی)ایمنی برق 41
SA3C3M06-1401-2-1161401/08/181401/08/18ایمنی تخصصی مولیبدن42
SA3C3M17-1401-2-1161401/08/221401/08/22ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور ذوب43
SA3C4M111-1401-2-1161401/08/241401/08/24ایمنی تخصصی تغلیظ44
SA4C4T12-1401-2-1161401/08/281401/08/28اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار45
SA3C4M87-1401-2-22161401/08/301401/09/01شخص مجاز حفاظت سقوط46
SA5C1M148-1401-2-11301401/09/051401/09/09(پیشرفته) HAZMATمدیریت مواد خطرناک 47
SA8C1T042-1401-2-1161401/09/061401/09/06اختالالت خواب ناشی از شیفت کاری و استرس شغلی48
SA8C1T041-1401-2-1161401/09/071401/09/07بیماری های تنفسی ناشی از کار49
SA3C4T02-1401-2-2261401/09/131401/09/13ایمنی رانندگی در معدن50
SA3C4M76-1401-2-2261401/09/141401/09/14ایمنی کار با مواد شیمیائی در تغلیظ51
SA5C1T02-1401-2-2261401/09/161401/09/16رکناننقش وپاسخگوئی سرپرستان ومسئولین درقبال ایمنی وسالمت شغلی کا52
SA3C4T88-1401-2-1161401/09/191401/09/19رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلی53
SA3C4M103-1401-2-2261401/09/221401/09/22ایمنی تخصصی پاالیشگاه54



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  ایمنی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
SA5C1T045-1401-2-11121401/09/221401/09/23مدیریت و استفاده صحیح از گندزداها55
SA9C4T001-1401-2-2261401/09/221401/09/22سالمت روان56
SA3C4M13-1401-2-2261401/09/231401/09/23ایمنی تخصصی سنگ شکن ها57
SA3C1M006-1401-2-11181401/09/261401/09/28مديريت کربن58
SA4C4T12-1401-2-2261401/09/291401/09/29اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار59
LCASA8C1T030-1401-2-11121401/10/031401/10/04ارزيابي چرخه عمر محصول 60
SA3C4T87-1401-2-2261401/10/111401/10/11ایمنی  در معادن روباز61
IS800SA5C1T040-1401-2-22121401/10/121401/10/13سيستم ملي مديريت رويداد بر اساس 62
SA3C4M02-1401-2-2261401/10/141401/10/14ایمنی تخصصی ذوب63
SA5C1T051-1401-2-11121401/10/141401/10/15مدیریت بحران های صنعتی64
SA8C1T043-1401-2-11301401/10/171401/10/21اصول و مبانی اپیدمیولوژی65
SA8C1T045-1401-2-11121401/10/171401/10/18عوامل زیست محیطی مرتبط با فرایند استحصال مس به روش لیچینگ66
SA2C4T22-1401-2-11121401/10/201401/10/21ایمنی برق فشار ضعیف67
SA3C4M87-1401-2-33161401/10/241401/10/25شخص مجاز حفاظت سقوط68
SA5C4T016-1401-2-11181401/10/241401/10/26(حوادث جاده ای حمل و نقل مواد خطرناک)عملیات امداد و نجات 69
SA3C4T101-1401-2-2261401/10/251401/10/25ایمنی کار با ماشین آالت سنگین70
SA3C3M18-1401-2-2261401/10/271401/10/27ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ71
SA5C1T055-1401-2-11121401/10/271401/10/28اصل رهبری و مدیریت سازمانی در ایمنی72



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  ایمنی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف

SA4C4T12-1401-2-3361401/11/011401/11/01اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار73

SA5C1T32-1401-2-11121401/11/041401/11/05اصول اقتصاد محیط زیست74

SA3C4M111-1401-2-2261401/11/091401/11/09ایمنی تخصصی تغلیظ75

1SA2C4M20-1401-2-22121401/11/111401/11/12ایمنی تخصصی مکانیک 76

SA2C4T21-1401-2-22121401/11/171401/11/18ایمنی برق فشار قوی77

SA2C4T036-1401-2-3361401/11/191401/11/19(آرک الکتریکی)ایمنی برق 78

SA5C1T054-1401-2-11121401/11/231401/11/24سیستم های نوین کنترل آلودگی هوا79

SA8C1T035-1401-2-11121401/11/251401/11/26آلودگي خاک و روش هاي نوين پاک سازي80

SA5C1T13-1401-2-11181401/12/011401/12/03کنترل آلودگی های هوا81

SA1C4T06-1401-2-1161401/12/081401/12/08ایمنی پیمانکاران82

SA8C1T044-1401-2-11121401/12/091401/12/10اثرات زیست محیطی کارخانه تولید اسید سولفوریک از گازهای کارخانه ذوب83



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  رایانه

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
1WINDOWS & REGISTERYCO1C1M31-1401-2-11181401/07/011401/12/29
CO1E4M06-1401-2-11301401/07/011401/12/29بصورت مجازی)استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها )2
CO1E4M06-1401-2-22301401/07/011401/12/29بصورت مجازی)استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها )3
4PL/SQL در بانک اطالعاتی اوراکلCO2C1M25-1401-2-11401401/07/011401/12/29
CO2C1M40-1401-2-11301401/07/011401/12/29اصول طراحی صفحات وب5
CO2C1M64-1401-2-11401401/07/011401/12/29پایتون مقدماتی6
CO2C4M09-1401-2-11341401/07/011401/12/29پایگاه های داده7
8Spread Sheets  صفحات گستردهCO3C4M06-1401-2-11401401/07/011401/12/29
ExcelCO3C4M07-1401-2-11481401/07/011401/12/29پیشرفته 9
10Network+CO4C1M20-1401-2-11481401/07/011401/12/29
CO4C4M08-1401-2-22121401/07/011401/12/29مفاهیم شبکه های کامپیوتری11
12Information & Communication اطالعات و ارتباطاتCO4C4M09-1401-2-11341401/07/011401/12/29
CO6E4T01-1401-2-22121401/07/011401/12/29بصورت مجازی)مفاهیم پایه فن آوری اطالعات)13
CO9C4M05-1401-2-11261401/07/011401/12/29ارائه مطالب14
15(I) Auto Cad طراحی به کمکCO9C4M21-1401-2-11421401/07/011401/12/29
16(II) Auto Cad طراحی به کمکCO9C4M22-1401-2-11421401/07/011401/12/29
17Word Processing واژه پردازCO9C4M24-1401-2-11401401/07/011401/12/29
CO9C4M61-1401-2-1161401/07/011401/12/29آموزش سیستم مدیریت کاال18



1401سال دوم ماهه 6تقویم آموزشی  زبانخارجی

تاریخ پایانتاریخ شروعمدتگروهکد دورهعنوان دورهرديف
LA1C1M48-1401-2-1101401/07/011401/12/29زبان انگلیسی1
2Elementary (2) newLA1C4T013-1401-2-22341401/07/011401/12/29
3Beginner (1) newLA1C4T014-1401-2-11341401/07/011401/12/29
4Beginner (1) newLA1C4T014-1401-2-22341401/07/011401/12/29
5Beginner (1) newLA1C4T014-1401-2-33341401/07/011401/12/29
6Beginner (2) newLA1C4T015-1401-2-11341401/07/011401/12/29
7Beginner (2) newLA1C4T015-1401-2-22341401/07/011401/12/29
8Beginner (3) newLA1C4T016-1401-2-22341401/07/011401/12/29
9Elementary (3) NewLA1C4T020-1401-2-11341401/07/011401/12/29
10Pre_intermediate (1) NewLA1C4T021-1401-2-11341401/07/011401/12/29
7LA3E4T005-1401-2-11381401/07/011401/12/29فرانسه11
8LA3E4T006-1401-2-11301401/07/011401/12/29زبان فرانسه 12


