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 62/3/79 41هفته  خرداد ماه
 خواجه پور نفر41 ابزاردقيقدكارشناسان واح ساعت61 تخصصی امنيت سايبري سيستمهاي كنترل 

 عباسی نفر 61 دبيران تعالی سازمانی ساعت61 سيستم ها EFQMتعالی سازمانی پيشرفته 

 

 مجري ظرفيت  شركت كنندگان  مدت نوع دوره عناوين دوره آموزشي تاريخ هفته ماه

 فروردين ماه

 41/4/79 1هفته 
 پوركاوه IT 64واحد  ساعت 14 تخصصی CEHفن آوري اطالعات 

 ثابت قدم 64  آزمايشگاه ساعت 61 تخصصی پتانسيومتراصول كار با دستگاه  

 62/4/79 1هفته 
 حيدري 64 ماشينري تعميرات ساعت 61 تخصصی DGSآب بندي گازي 

 عباسی 64 امور پيمانها/ بازرگانی/مالی ساعت 61 تخصصی اصول تنظيم قرار دادهاي بازرگانی

 ارديبهشت ماه

 4/6/79 2هفته  
 ثابت قدم 64 /بهره برداريخدمات فنی ساعت 61 تخصصی مديريت خوردگی

 خواجه پور 34 مديران ساعت 42 مديريتی 4مهارتهاي برقراري ارتباط موثر

 1/6/79 9هفته  
 كنسل شد 64 ابزاردقيق تعميرات ساعت 61 تخصصی DCSهاي كنترل  سيستم

 محمدي نفر 24 كارگران پيمانکاري ها ساعت 1 عمومی ايمنی عمومی محيط كار 

 41/6/79 1هفته 
 ثابت قدم 64 خدمات فنی/بالك ساعت 61 تخصصی كنترل كيفيت محصول

 محمدي نفر24 كارگران پيمانکاري ها ساعت1 عمومی ايمنی عمومی محيط كار

 7هفته 
66/6/79 

 خواجه پور 64 مديران ساعت 42 مديريتی فن بيان مذاكرات

 پوركاوه 24 عموم كاركنان ساعت 14 عمومی نجاتكمك هاي اوليه و امداد و 

69/6/79 
 

 

 ماه مبارك رمضان
 

           

 67/6/79 44هفته 

 خرداد ماه

 1/3/79 44هفته 

 46/3/79 46هفته 

 47/3/79 43هفته 
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 سه ماهه دوم تابستان

 مجري ظرفيت  شركت كنندگان  مدت نوع دوره عناوين دوره آموزشي تاريخ هفته ماه

 تيرماه

 6/1/79 41هفته 
 محمدي نفر64 سرپرستان  ساعتHSE 1 )داخلی(HSE مقررات ايمنی والزامات 

 محمدي نفر24 كارگران تعميراتی ساعتHSE 1 )داخلی(ايمنی عمومی تعميرات اساسی

 7/1/79 42هفته 
      اورهال واحد كريستال مالمين 

      اورهال واحد كريستال مالمين 

 42/1/79 49هفته 
      اورهال واحد كريستال مالمين 

      اورهال واحد كريستال مالمين 

 63/1/79 41هفته 
 محمدي نفر444 (HSE)دانشجويان كارآموز ساعت14 عمومی )داخلی(كارآموزان دانشگاهی

 محمدي نفر444 دانشجويان كارآموز)آشنائی با صنعت( ساعت14 عمومی )داخلی(كارآموزان دانشگاهی

 34/1/79 47هفته 
HAZOP )ثابت قدم نفر64 كارشناسان واحدهاي عملياتی ساعت42 تخصصی تجزيه و تحليل خطر)داخلی 

 پوركاوه نفر64 كارشناسان مالی/حسابرسی ساعت42 تخصصی حسابداري مالياتی

 مردادماه

 2/1/79 64هفته 
 عباسی نفر64 كارگروه مديريت دانش ساعت61 سيستمی 4مديريت دانش 

ISO 45001 دبيران واحدها و  ساعت61 سيستمی مبانی وتشريح الزاماتHSE 64خواجه پور نفر 

 43/1/79 64هفته 
 ثابت قدم نفر64 كارشناسان مکانيك  ساعت 61 تخصصی پمپ ها و كمپرسورها 

ISO 10668 ))خواجه پور نفر64 مديريت سيستم ها ساعت61 سيستمی مطالعه و بستر سازي برندينگ 

 مرداد ماه

 64/1/79 66هفته 
DCS Delta V پور كاوه نفر 44 كارشناسان ابزاردقيق ساعت14 تخصصی 

 عباسی نفر64 دبيران كارگروهها ساعت  61 مديريتی كوچينگ )مهارتهاي مربيگري(

 69/1/79 63هفته 
 قدمثابت  نفر64  /كارشناسان انرژيدبيران انرژي ساعت61 سيستمی ISO 50001استاندارد ويرايش 

 خواجه پور نفر64 سرپرستان ساعت61 عمومی 6مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 
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 سه ماهه دوم تابستان

 مجري ظرفيت  شركت كنندگان  مدت نوع دوره عناوين دوره آموزشي تاريخ هفته ماه

 شهريور ماه

 

 

 3/2/79 61هفته 
 پوركاوه نفر64  بهره برداري آب ساعت61 تخصصی تصفيه آب و پساب هاي صنعتی

 ثابت قدم  نفر64 تعميرات برق وابزار دقيق ساعت61 تخصصی سيستم هاي توليدي و توزيع برق 

 61هفته 

 
44/2/79 

 عباسی نفر64 كارگروه مديريت دانش ساعت61 سيستمی 6مديريت دانش 

 پورخواجه  نفرHSE 64دبيران واحدها و ساعت61 سيستمی ISO 45001مميزي استاندارد 

 62هفته 

 
49/2/79 

API 671 ثابت قدم  نفر64 تعميرات مکانيك وماشينري ساعت61 تخصصی 

 محمدي نفر34 عموم كارگران ساعت1 عمومی )داخلی(HSEدوره عمومی 

 61/2/79 69هفته 
 پوركاوه  نفر64 كارشناسان آزمايشگاه ساعت61 سيستمی  ISO 17025ويرايش جديد 

 ثابت قدم نفر64 كارشناسان انرژيدبيران و  ساعت 61 سيستمی )بهبودعملکردتجهيزات( مديريت انرژي

 

 براساس نياز سنجی صورت گرفته بشرح فوق ارائه می گردد.  79تقويم آموزشی نيمه اول سال   توضيحات :

 برخی مالحظات دراين خصوص درذيل اشاره شده است. 

 دربرگزاري دوره هاي سيستمی وپروژه هاي استراتژيك تا پايان شهريور ماه اولويت داده شده است.  ،درتقويم آموزشی به علت ضرورت -4

 % نهايی شده است.444درتقويم سه ماهه دوم تاريخ برگزاري دوره هايی كه به رنگ سبز مارك شده است  -6

 ا با كارشناسان مجري هماهنگی هاي الزم را انجام دهند. براي رضايتمندي بيشتر، لطفاً رابطين محترم آموزشی واحدها قبل ازبرگزاري دوره ه -3

 ال نظر خواهد بود.مهلت هرگونه اظهارنظر وپيشنهاد براي اجراي بهتر اين برنامه درنظر گرفته شده است، لذا هرگونه پيشنهاد تا تاريخ فوق قابل بررسی واعم 63/3/79تاريخ  -1

 اري شرايط خاص درتقويم وجود دارد. احتمال هرگونه جابجائی، كنسلی، و... به علت برقر -1

 شماره تماس همکاران بشرح زيراست. -2
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