بسمه تعالي

برنامه هفتگي دورههاي آموزشي
هفته آخر آبان ماه 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

اصول ارگونومي کاربردي در محيط
کار

ياسر صحرانورد

1401/08/28

1401/08/28

شنبه

آموزش

ايمني پيمانکاران

اساتيد ايمني

1401/08/28

1401/08/28

شنبه 8الي 12

آموزش

شخص مجاز حفاظت سقوط(گروه
اول)

امين رئيسي وند

1401/08/28

1401/08/29

شنبه و يکشنبه

آموزش

ايمني محور در حال گردش

حسين صالح آبادي

1401/08/29

1401/08/29

يکشنبه

آموزش

4

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

ارزيابي خسارت درمان

آقاي وحدتي

1401/08/29

1401/08/29

يکشنبه

آموزش

ايمني تخصصي ويژه مراقبتکاران امور
پااليشگاه ( تانک هاوس)

حسين صالح آبادي

1401/08/30

1401/08/30

دوشنبه

آموزش

ايمني پيمانکاران

اساتيد ايمني

1401/08/30

1401/08/30

دوشنبه 8الي 12

آموزش

شخص مجاز حفاظت سقوط(گروه
دوم)

امين رئيسي وند

1401/08/30

1401/09/01

دوشنبه وسه شنبه

آموزش

5

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

ايمني کار در عمليات جوشکاري

حسين صالح آبادي

1401/09/01

1401/09/02

سه شنبه و چهارشنبه

آموزش

ايمني پيمانکاران

اساتيد ايمني

1401/09/02

1401/09/02

چهارشنبه8الي12

آموزش

ايمني داربست

امين رئيسي وند

1401/09/02

1401/09/02

چهارشنبه

آموزش

6

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

واژه Word Processing
پرداز

فاطمه اسماعيلي

1401/09/01

1401/10/20

سه شنبه ها

آموزش
کالس خوارزمي

صفحات Spread Sheets
گسترده

بتول تقوي

1401/07/23

1401/09/05

شنبه ها

آموزش
کالس خوارزمي

Network +

محمد عاليي

1401/07/30

1401/09/19

شنبه ها

آموزش -کالس
ابوريحان بيروني

واژه Word Processing
پرداز

مريم خانداني

1401/08/09

1401/09/21

دوشنبه ها

آموزش
کالس خارزمي

7

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

پنيوماتيک

سهراب نصيري

1401/08/28

1401/09/01

شنبه الي سه شنبه

آموزش-کارگاه
هيدروليک و
پنوماتيک

جوشکاري لوله هاي پلي اتيلن

سعيد مددي

1401/08/28

1401/09/02

شنبه الي چهارشنبه

آموزش-کارگاه
جوشکاري

اصول وکاربرد آناليز ارتعاشات
مقدماتي

محمد فرهادي افشار

1401/08/29

1401/08/30

يکشنبه و دوشنبه

آموزش-کالس
آموزش

8

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

داشبوردهاي مديريتي

دکتر بابک رضايي

1401/08/28

1401/08/30

شنبه ،الي دوشنبه

آموزش
کالس خيام

مباني نظام آراستگي 5s

خانم زهرا کمالي

1401/08/30

1401/08/30

دوشنبه

آموزش

کوچينگ ( مربي گري)

دکتر مجيد طباطبايي

1401/09/01

1401/09/02

سه شنبه و چهارشنبه

آموزش

استانداردهاي حسابداري

مهندس پوريا غياثي

1401/09/02

1401/09/09

چهارشنبه ها

آموزش

9

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

اتوماسيون اداري

صادق نويدي

1401/08/29

1401/08/30

يکشنبه و دوشنبه

آموزش

روش هاي نقشه خواني و رديابي
کاتالوگ

مهندس جمالي

1401/09/01

1401/09/02

سه شنبه و چهارشنبه

آموزش

کايزن عملي

دکتر خزاعي

1401/08/30

1401/08/30

دوشنبه

امور مهندسي صنايع و
سيستم هاي مديريتي

10
99/11/18

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز
برگزاری

محل
برگزاری

Industrial Ethernet

سياوش غازي

1401/08/28

1401/09/01

شنبه الي سه شنبه

آموزش

درايوACS800

مجيد قاسمي

1401/08/28

1401/08/30

شنبه الي دوشنبه

آموزش

11

روز برگزاري

محل برگزاري

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

Beginner (2) new

مريم کرمي نژاد

1401/08/16

1401/10/12

دوشنبه  10:00-08:00امور ايمني ،بهداشت
چهارشنبه 12:00-10:00کار و محيط زيست

)Elementary (2
new

مريم کرمي نژاد

1401/08/16

1401/10/12

دوشنبه  12:00-10:00امور ايمني ،بهداشت
چهارشنبه 10:00-08:00کار و محيط زيست

)Elementary (1
new

علي بهره مند

1401/08/14

1401/10/10

شنبه 10:00-08:00
چهارشنبه12:00-10:00

امور تغليظ

)Elementary (3
new

علي بهره مند

1401/08/14

1401/10/10

شنبه 12:00-10:00
چهارشنبه10:00-08:00

امور تغليظ

12

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاري

محل برگزاري

)Elementary (1
new

خانم نسيم سنايي

1401/08/15

1401/10/13

يکشنبه8-10
سه شنبه10-12

امور مهندسي صنايع

Beginner (3) new

خانم نسيم سنايي

1401/08/15

1401/10/13

يکشنبه10-12
سه شنبه8-10

امور آب رساني
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

اپراتوري جرثقيل هاي سقفي
ريلي(کابين دار)

محمد امين گرگين

1401/08/30

1401/09/05

دوشنبه ،چهارشنبه،
پنجشنبه ،جمعه و شنبه

امور پااليشگاه

نرم افزار (ENVIسنجش از دور)

هادي شهرياري

1401/08/24

1401/09/29

سه شنبه ها  8الي 12

امور معدن

اپراتوري لودر

امين بخشي نژاد

1401/08/28

1401/09/02

شنبه الي چهارشنبه

امور معدن

برنامه ريزي تعمير و نگهداري ماشين
آالت معدني

سيد هادي حسيني

1401/09/01

1401/09/02

سه شنبه و چهارشنبه

امور معدن
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

مراقبتکاري عمومي تغليظ 1

اميد بشيري

1401/08/23

1401/09/01

دوشنبه ها و سه شنبه ها

امور تغليظ

نرم افزار (ENVIسنجش از دور)

هادي شهرياري

1401/08/24

1401/09/29

سه شنبه ها  8الي 12

امور معدن

راهبري فلوتاسيون موليبدن

دکتر گرمسيري

1401/08/08

1401/09/02

سه شنبه و چهارشنبه

امور آموزش

راهنماي عملياتي کارخانه پرعيارکني
يک ويژه تکنسين ها

مرتضي علي
حيدري

1401/08/28

1401/09/02

شنبه الي چهارشنبه

امور تغليظ
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

مشاوره کنکور

آقاي درودي

1401/05/15

1401/12/29

دوشنبه
11-16

امور آموزش

مشاوره کنکور

آقاي درودي

1401/05/15

1401/12/29

دوشنبه
17-20

امور نوآوري و
کسب و کار

مشاوره کنکور

آقاي درودي

1401/05/15

1401/12/29

سه شنبه
11-19

بازنشستگي کرمان

تقويت نيمکره راست

آقاي لطفي

1401/08/01

1401/12/29

شنبه الي چهارشنبه

امور آموزش

کالس مشاوره کنکور

دکتر کمري

1401/05/15

1401/04/30

شنبه ها و يکشنبه ها

مجازي

16

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

چرتکه ترم 3گروه1

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

يکشنبه و سه شنبه
13:30 – 15

مرکز آموزش

چرتکه ترم  3گروه2

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

يکشنبه و سه شنبه
13:30 – 15

مرکز آموزش

چرتکه ترم  4گروه 1

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مرکز آموزش

چرتکه ترم  4گروه 2

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مرکز آموزش

چرتکه ترم  5گروه2

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مرکز آموزش

17

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

چرتکه ترم 8گروه1

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

يکشنبه و سه شنبه
13:30 – 15

مجازي

چرتکه ترم  8گروه2

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

يکشنبه و سه شنبه
13:30 – 15

مجازي

رياضيات آسان
ترم  3گروه 1

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مجازي

رياضيات آسان
ترم  3گروه 2

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مجازي

رياضيات آسان
ترم 6

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مجازي
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

چرتکه ترم 7گروه1

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مجازي

چرتکه ترم  7گروه2

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مجازي

چرتکه ترم  9گروه1

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

شنبه و دوشنبه
13:30 – 15

مجازي

چرتکه ترم 5گروه1

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

يکشنبه و سه شنبه
13:30 – 15

مجازي

چرتکه ترم 9گروه2

اساتيد آموزش

1401/08/07

1401/09/23

يکشنبه و سه شنبه
13:30 – 15

مجازي

19

عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

کارگاه آموزشي دقت و تمرکز

خانم کاظمي

1401/08/19

1401/08/19

پنج شنبه

امور آموزش

عنوان دوره

مدرس

آشنايي با استانداردASTM
C50/C50M-13جهت نمونه
برداري از آهک پخته (ويژه کنترل علي شهاب الديني
کيفي مواد مصرفي)

20

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

1401/08/14

1401/08/28

شنبه ها

امور آموزش

مراقبتکاري ليچينگ

اميد بني اسدي

1401/08/01

1401/08/29

يکشنبه ها

امور ليچينگ

مراقبتکاري بازرسي و رفع اتصال
کوتاه بين آند و کاتد

وحيد دهشيري

1401/08/09

1401/09/07

دوشنبه ها

امور پااليشگاه

مراقبتکاري جابه جايي آند و
کاتد(پولينگ)

محمد علي کروکي

1401/08/03

1401/09/01

سه شنبه ها

امور پااليشگاه
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عنوان دوره

مدرس

تاريخ شروع

تاريخ پايان

روز برگزاری

محل برگزاری

اصول طراحي و عملکرد الکتروفيلترها

فرشيد قرباني

1401/09/01

1401/09/02

سه شنبه و چهارشنبه

امور ذوب

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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