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 آموزش  واحد  محترم  ریاست

 1397های آموزشی سال آموزشی  به تفکیک گروه ی هادورهموضوع: تقویم تابستان 

 

 با سالم و عرض ادب؛      

  ستاهشمنداخو الذ .نمایدا جرا دفتر تهران محل را در پیوست ول جد شیزموآ يهادورهدارد نظر  درین مؤسسه اساند رمیر ماً باستحضااحترا      

در  همچنین فرمائیدول مبذرا مربوطه ي هار در دورهجهت حضوزم در خصوووم مفرفی  افراد ال راتستود صالحدید رتصو در ،سیربر از پس

و یا با کارشناسان شرکت به  بازدید نمائید www.binakavoshgaran.com شرکت به آدرس صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر از سایت

 تماس حاصل فرمائید. 021-88730334 و 021-88730105  و 0912-0121776هاي شماره

 نام دوره آموزشی / گروه آموزشی
 مدت دوره

( روز)   
 تاریخ برگزاری

عمــرانگروه آموزشی   

تیر  10و 9 2 متره، برآورد و آنالیز بها  

 گروه آموزشی برق

مرداد 23و  22 2 تاسیسات جامع الکتریکی   

مرداد  25و  24 2 طراحی تابلوهاي برق  

) متخصصین برق ( حفاظت کاتدیک شهریور 11و  10 2   

شهریور  13و  2 12 (BMSسیستم مدیریت ساختمان )  

شهریور 15و  Etap1 2 14نرم افزار   

 گروه آموزشی ابزار دقیق

مرداد 25و  24 2 مبانی ابزار دقیق  

PLC  شهریور 22-20 3 مقدماتی  

 

http://www.binakavoshgaran.com/
http://www.binakavoshgaran.com/
http://www.petronir.com/index.php/1389-07-13-07-11-35.html
http://www.petronir.com/index.php/----etap.html
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دوره آموزشی / گروه آموزشینام   
 مدت دوره

 ( روز) 
 تاریخ برگزاری

 گروه آموزشی  مکانیک

تنش خطوط لوله انتقال زیآنال تیر 23-25 3   

يو نگهدار ریو تفم يگاز ينهایتورب تیر 31و  30 2   

یابی و تفمیر انواع کمپرسورهاعیب مرداد 17و  16 2   

بخار، مخازن و ظروف تحت فشار يگهاید یو بازرس یمنیاصول ا مرداد  28و  27 2   

يو نگهدار ریو تفم  یحرارت  يمبدلها شهریور 21و  20 2   

 گروه آموزشی صنایع

تیر 3 و SPSS 2 2افزار تحلیل آماري با استفاده از نرم  

مرداد 3-تیر MSP 5 30افزار و کنترل پروژه با استفاده از نرم يزیبرنامه ر يکارگاه کاربرد  

 گروه آموزشی انرژی

شهریور 25و  LEAP 2 24مدل سازي سیستم  انرژي با استفاده از نرم افزار   

 گروه آموزشی  مدیریت و فنون اداری 

 تیر 6 و 5 2 هاي رهبريشایستگی

تیر 12 و 11 2 مدیریت استراتژیک و جاري سازي استراتژي  

آموزش یتفال زهیو جا 29990استاندارد  يدر سازمانها بر مبنا يریادگینظام جامع آموزش و  یبازمهندس  
تیر 27و  26 2  

مرداد 9 و 8 2 هاي ناشی از کار ) ویژه سرپرستان(ی صنفتی و کنترل استرسروانشناس  

يفکر يهاهیاستفدادها و سرما تیریمد مرداد 21و  20 2   

مرداد 30و 29 2 يدر نظام ادار يمنشور و حقوق شهروند  

 

 

http://www.binakavoshgaran.com/
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 نام دوره آموزشی / گروه آموزشی
 مدت دوره

( روز)   
 تاریخ برگزاری

ایایمنی و بهداشت حرفهگروه آموزشی    

برق یمنیا تیر 7و 6 2   

PSM ندیفرا یمنیا تیریمد ستمیس  تیر 14و 13 2   

تیر 17و PHAST 2 16افزار حوادث با نرم يمدل ساز و( QRA)   سکیر یکم یابیارز  

یمنیا جیرا يکدها استانداردها و مرداد 11و 10 2   

شهریور 4و  3 2 فرماندهی حریق و آتش  

آوری اطالعاتگروه آموزشی  فن  

یمیصنفت نفت، گاز و پتروش یمنابع انسان یتخصص-یفن يکاربرد فاوا در آموزشها مرداد 3و 2 2   

 گروه آموزشی  بازرگانی

یرقابت يبا استراتژ انیمشتر يوفادار  فروش و شیافزا يهاکیتکن مرداد 7و 6 2   

Business Plan 
شهریور 6و 5 2  

یو خارج یو سفارشات داخل دیخر تیریمد شهریور 18و  17 2   

مالی  گروه آموزشی  

یمال يصورتها میو تنظ هیته ل،یتحل ه،یتجز مرداد 13-15 3   

             

                                
 با سپاس              

  واحد آموزش     

   

 دارای اتیید صالحیت از شرکت ملی نفت

 دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای اریان 

http://www.binakavoshgaran.com/

