
 گروه های مختص به کارخانجات صنعتی

HSE دوره های 

  

 

 

 ردیف دوره مدت دوره )ساعت(

 HSE 1قوانین و مقررات و استانداردهای ملی 8

 HSE 2روش های بازرسی و ممیزی 8

 HSE-ME 3تشریح فرآیندمستند سازی در  ……

 4 اصول ایمنی 8

 5 (TBMنقش سرپرستان درایمنی و بهداشت کار) ……

 6 (HAZMATبارگیری و حمل و نقل مواد) ایمنی ……

4 HSE PLAN 7 

 8 ایمنی برق 12

 9 ایمنی کار با مواد شیمیایی 12

 11 ایمنی و بهداشت فردی برای کارگران 12

 11 تئوری حریق و سیستم های اعالم حریق 8

 12 ایمنی جوشکاری و برشکاری و سنگ زنی 4

 13 و اصول مدیریت ریسک HSEتشریح روند مدیریت و ارزیابی ریسک های  16

 14 ارزیابی اثرات زیست محیطی 4

 15 شناسایی و کنترل آلودگی های محیط زیست 4

 16 ایمنی انبارداری 12

 17 پیمانکاران HSEمدیریت  16

 18 (PPEتجهیزات حفاظت فردی) 12

 19 اصول کمک های اولیه ……

پدافند غیر عاملاصول  ……  21 

 Tripod Beta 21 ریشه یابی علل حوادث به روش ……

 22 مدیریت پسماند و روش های دفع بهداشتی ……

 23 دسته بندی عوامل زیان آور محیط کار و مصادیق آن ……



 دوره های مدیریت

 

 

  

 

 

 

 

 ردیف دوره مدت دوره )ساعت(

 1 مدیریت عمومی 15

 2 مدیریت استراتژیک 15

 3 انسانیمدیریت منابع  15

 4 مدیریت رفتار سازمانی ……

 5 مدیریت تولید ……

 6 مدیریت فروش ……

 7 مدیریت امور اداری ……

 8 مدیریت زمان در کنترل پروژه ……

 9 مدیریت منابع مالی در کنترل پروژه 15

 11 اصول برنامه نویسی و کنترل پروژه 18

 11 مدیریت اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ……

 12 کوچینگ سازمانی مخصوص مدیران 15

 13 مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی ……

 14 مدیریت زنجیره تامین ……

 15 مدیریت توسعه و تحول سازمانی ……

 16 مدیریت دانش ……

 17 مدیریت تعمیر و نگه داری ……

 18 مدیریت بحران سازمان ها ……

مقابله با بحرانتوانمندسازی مدیران برای  ……  19 



 دوره های جوش و بازرسی فنی

 
 

 

 ردیف دوره مدت دوره )ساعت(

32 
 

 1 علم مواد

 2 فرآیند جوشکاری 21

 3 الکترود و پودرهای جوشکاری 21

 4 ایمنی و بهداشت در جوشکاری 11

 5 کارگاه تمرین فرآیندهای جوشکاری 31

کیفیت در جوشکاریکنترل و تضمین  11  6 

 7 وظایف و مسئولیت های هماهنگ کننده جوشکاری 11

 8 جوشکاری فوالد 11

1متالوژی جوش  15  9 

2متالوژی جوش  15  11 

 11 جوشکاری فوالد های زنگ نزن 11

 12 عیب جوش 15

 13 پیچیدگی و تنش های پسماند جوش 15

 14 جوشکاری تعمیری 11

آهنیجوشکاری فلزات غیر  11  15 

 16 طراحی جوش 21

15 WPS , PQR 17 

 18 آزمایشات مکانیکی جوش 11

45 NDT کارگاه آشنایی با   19 

 21 فرآیندهای جوشکاری پیشرفته 11

روز)با آزمون( 7  (VT)21 دوره بازرسی چشمی جوش 

روز)با آزمون( 9  (UT)22 دوره بازرسی اولترا سونیک 

روز)با آزمون( 5  (PT) بازرسی مایعات نافذدوره   23 

روز)با آزمون( 5  (MT)24 دوره بازرسی ذرات مغناطیسی 

روز)با آزمون( 7  (RTI)25 دوره تفسیر بازرسی رادیو گرافی 



 دوره های قراردادهای پیمانکاری

 

 دوره های فن بیان و سخنوری

 

 

 

 

 

 

 ردیف دوره مدت دوره )ساعت(

 1 بررسی عناصر اصلی قراردادها در پرتو قانون مدنی ایران 2

 2 پیمانکاری )فروش خدمات( 14

 3 تعهدات و مسئولیت ها 2

 4 کسورات قانونی )بیمه تامین اجتماعی و مالیات ها( 3

 5 مجازات ها و خسارت ها 2

 6 فورس ماژور و سایر اصطالحات قراردادی 2

 7 باید و نباید ها در حل و فصل اختالفات 2

 8 تفاهم اولیه 1

 ردیف دوره مدت دوره )ساعت(

 1 مهارت های ارتباطی ویژه مسئول دفتر ……

 2 مهارت های ارتباطی ویژه پرسنل خدمات و تشریفات ……

 3 مهارت های ارتباطی ویژه رانندگان سازمان ها و شرکت ها ……

 4 نگهبانان و انتظامات مهارت های ارتباطی ویژه ……

 5 مذاکره و فروش مهارت های ارتباطی حرفه ای در ……

 6 اصول و فنون مذاکره در جلسات مدیریتی ……



 

 دوره نرم افزارها

 

 

 

 

 

 

 ردیف دوره مدت دوره )ساعت(

 Camfar 1کامفار  34

31+24  Gis 2 مقدماتی و پیشرفته 

24 Rock Works 3 

24 Global Mapper 4 

24 Piping 5 

24 MSP 6 در کنترل پروژه 

24 Primavera P6 7 

51 Solid Work 8 

35 Catia1 9 

31 Catia2 11 

36 Abaquse 11 

51 Ansis 12 

35 Hysis 13 

31 Procast 14 

24 PV Elit 15 

24 Pls Cadd 16 

32 Digsilent)17 )مقدماتی 

32 Digsilent)18 )پیشرفته 



 دوره زبان های خارجی

 

 

 ردیف دوره مدت دوره )ساعت(

 speaking & listening & ceause(Q Skills Books) 1مکالمه فشرده  234

 2 ( Touch Stone Booksپکیج مبتدی تا پیشرفته انگلیسی) 495

 3 (Market Leaderانگلیسی با رویکرد تجاری و بازرگانی)سزی کتاب های  72

…… 

 دوره های تک مهارتی:
1.Reading Skills 
2.Writing Skills 

3.Speaking Skills 
4.Listening Skills 

4 

 IELTS 5آمادگی  78

…… 

 دوره های پیشرفته:
 FCA1 
 CAE1 
 EPT 
 PTE 

6 

 7 پکیج کامل زبان های فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی ……

 8 واژگان و عبارات کاربردی  در قراردادهای بین المللی 4

 9 آشنایی کلی با اصطالحات بین المللی بازرگانی)اینکوترمز( 4

 11 آشنایی کلی با انواع قراردادهای رایج بین المللی 4

 11 نوع مکاتبات و ایمیل های استاندارد در حوزه مذاکرات قراردادی 4

 12 بررسی گام به گام یک نمونه قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی 4

 13 آشنایی با زبان تخصصی در قراردادهای بین المللی 21

 14 تجاری عمومی )سه دوره(زبان  24هر دوره 


