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 دپارتمان برگزاری ها و ساعاتروز )ریال( شهریه )ساعت( مدت شروعتاریخ  نام دوره 

 Pipingتربیت متخصص 

برگزار میگردد.همزمان حضوری و آنالین  تمامی دوره ها به صورت  
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 نیآفال صورت به فقط ئهارا 6800000: هیشهر 24 - (نیآفال) یروگاهین و یگاز و نفت یها پروژه در هیپا یطراح

 و Piping یطراح مواد، جنس انتخاب)PIPING  یتخصص یطراح

Support /)کتاب همراه به 
 09-17: ساعت ها جمعه و پنجشنبه 9500000 72 08/22

 PMS piping Material Spec 08/29 مدرک هیته نحوه
 

 09-17: ساعت جمعه و پنجشنبه 7000000 16

 PDMS 10/10  12.1 با یازمدلس و یطراح
 09-17: ساعت جمعه یال چهارشنبه 9250000 24 08/28

PDMS 12.1 یتكمیل (Design, Draft) 10/18 16 8000000 9 -17 :ساعت جمعه و پنجشنبه 

 08/23 و بررسی مدل Navis workنرم افزار 
 9 -17: ساعت جمعه 3500000 8 10/26

 9 -17: ساعت جمعه چهارشنبه الی  8000000 24 11/01 فیتکارشناس دفتر فنی اجرا و کنترل کی

 09-17: ساعت جمعه یال چهارشنبه 8500000 24 15/11 )مقدماتی ( CAESAR II استفاده از نرم افزار تحلیل تنش با

 90-17: ساعت جمعه و پنجشنبه 7000000 16 10/04 شرفتهیپPiping  یطراح
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PDMS ه ) رفتپیش(Catalogue PDMS, Admin PDMS 0509/ 24 8000000 09-17: ساعت جمعه یال چهارشنبه 

 AVEVA E3D (Everything 3D 09/05 32 15000000 ) افزار نرم
17-21چهارشنبه ساعت   

09-17جمعه ساعت:  پنجشنبه و  

 8000000 20 09/19 فتهپیشر CAESAR IIتحلیل تنش با 
 17-21:ساعت چهارشنبه

 09-17 ساعت جمعه و پنجشنبه 

 9-17 ساعت جمعه و پنجشنبه ASME B31.3 11/09 16 7000000 یکد طراح

 Pipenet 10/03 24 8500000محاسبات هیدرولیک و سایزینگ با 
 17-21 ساعت:چهارشنبه

 9-17 ساعت هجمع و پنجشنبه

برگزار میگردد.و آنالین  ضوریهمزمان ح تمامی دوره ها به صورت Pipelineتربیت متخصص   
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 09-17 ساعت جمعه و پنجشنبه 08/08 16 7500000 (Pipe line) اصول و مبانی اجرای خطوط انتقال

  17الی  9پنج شنبه ها  7500000 24 08/22 تقالطوط انزینگ خمحاسبات هیدرولیک و سای

و استاندارد   Code ASME B31.4طراحی خطوط لوله های نفت بر اساس
IPS 

10/03 20 8000000 
 17-21 ساعت:چهارشنبه

9-17 ساعت جمعه و پنجشنبه  

و  ASME B31.8 انداردطراحی خطوط لوله انتقال گاز بر اساس است

 IGS استاندارد 
10/17 20 8000000 

 17-21 ساعت:چهارشنبه

9-17 ساعت جمعه و پنجشنبه  

08:30-14:30 ساعت جمعه و پنجشنبه 6500000 12 10/25 توپک رانی در خطوط لوله  

برگزار میگردد.ین و آنالهمزمان حضوری  تمامی دوره ها به صورت تربیت متخصص طراحی فرآیند   
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PFD, P&ID و بررسی مخاطرات فرآیندی   HAZOP Study طراحی    
09/08 

*21/08 

  24 ادی:ع

 24فشرده: 
 11500000عادی:

 11500000ه:دفشر

  21-17ساعت:ها  دوشنبهشنبه و : عادی

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

  (یتاشیتدتهیه )برای  اصول و طراحی تجهیزات فرآیندی
09/29  

*28/08 

  24 عادی:

 24فشرده: 
 12000000 :عادی
 12000000 :فشرده

  21-17ساعت:ها  دوشنبهشنبه و : عادی

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 مقدماتی Aspen Hysysیه سازی فرآیند با بش
09/23 

*21/08 

  24 عادی:

 24فشرده: 

 11000000:عادی

  
 11000000فشرده:

  21-17ساعت:ها ه شنبه س و شنبه: یكعادی

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 پیشرفته Aspen Hysys فرآیند با سازی شبیه
10/21 

05*/09 

  24 عادی:

 24فشرده: 

 11000000:دیاع

 01100000 :فشرده

  21-17ساعت:ها و سه شنبه  : یكشنبهعادی

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 17-21ساعت:  عادی:شنبه و چهارشنبه ها 9500000: عادی 24: عادی 25/11 مقدماتی ASPEN PLUSبا  شبیه سازی فرایند

 Pro IIطراحی فرایندها با نرم افزار 
*10/24 

 
 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: * 9500000ه: درشف 24 ه:ردفش

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت:  9500000شرده: ف 24فشرده:   *09/26 پیشرفته  Aspen Plusفرایند باسازی  شبیه

 Aspen HYSYS شبیه سازی دینامیكی فرآیندهای شیمیایی

Dynamic 
 09-17عت: ساجمعه  پنجشنبه و* 9000000فشرده : 16فشرده:  *09/12
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 OLGA 11/11افزار  با نرم مربوططراحی خطوط انتقال و پدیده های 

09/26* 

 24 عادی:

 24فشرده: 

 9500000عادی:

 9500000فشرده:

  21-17ساعت:ها  شنبهچهارشنبه و : عادی

 09-17:چهارشنبه الی جمعه ساعت*

 09-17عت: ساو جمعه  پنجشنبه * 8000000فشرده : 16ه: ردفش *pipe phase  08/28افزار  نرم با لوله هیدرولیكی خطوط محاسبات

 Aspen Flare-Net  08/29 افزار نرم با فلر شبكه آنالیز و بررسی

08/07* 
 24 عادی:

 24فشرده: 

  8500000عادی:

  8000000فشرده:

  19-15ت:ساع هاپنجشنبه : عادی

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت:*

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت:  8500000: فشرده 24فشرده:  Pipesim 09/12 افزار نرم با هلول وطخط هیدرولیكی طراحی

برگزار میگردد.همزمان حضوری و آنالین  تمامی دوره ها به صورت تربیت متخصص تجهیزات ثابت  
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 PVElite با  طراحی مخازن تحت فشار

 ASME Sec.VIII Div Iکد  و
08/30 

08/21* 

 24 عادی:

    24 فشرده:

 9250000 عادی:

 8500000 :فشرده

  15-11ساعت:ها جمعه : عادی

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 08- 12:جمعه ها ساعت 350000000 36عادی: PVELITE 04/10 افزار نرم کمک به فشار تحت مخازن یطراح یلیتكم دوره

ASME Sec.VIII,Division2-Part 5, Design by Analysis 09/28 

07/23* 
 24 عادی:

 24فشرده: 

 9250000 عادی:

 8500000فشرده: 

  15-11ساعت:ها جمعه : عادی

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 Aspen و HTRI افزار نرم با یا لوله پوسته یحرارت یها مبدل یطراح

EDR 

09/27  
*8/070 

 24عادی: 

 24 شرده:ف
 12000000عادی:

 12000000 فشرده:
 09-14شنبه ها ساعت: پنجعادی: 

 09-17اعت: عه س*چهارشنبه الی جم

Air Cooled Heat Exchangers Design Approach 
08/26 

10/10* 

 24 عادی:

 24فشرده: 

 9250000عادی: 

 8500000: فشرده

  10-14پنجشنبه17-21دوشنبه ساعت: عادی

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

 Tank 08/22  نرم افزار وAPI 650  تانداردیره بر اساس اسذخ نمخاز طراحی
09/12* 

 24عادی: 

  24 فشرده:

 9250000عادی: 

 8500000فشرده: 

 09-14ها ساعت:  پنجشنبهعادی: 

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 09-17ه الی جمعه ساعت: رشنبچها* 8500000فشرده:  24فشرده:  *08/28 زن ذخیرهااحی مخبرای طرAME TANK آموزش نرم افزار 

 09/07 م افزار اتوکدا نرنقشه کشی تجهیزات ثابت ب

08/07* 
 24عادی: 

 24فشرده: 

 8500000عادی: 

 8000000فشرده: 

 11-15ها ساعت:  جمعهعادی: 

 09-17اعت: جمعه س ه الی*چهارشنب

برگزار میگردد.ین نالری و آهمزمان حضو تمامی دوره ها به صورت دوارهیزات تربیت متخصص تج  
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 09/21 (مقدماتی) ها پمپ محاسبات و انتخاب

08/14* 

 24: فشرده

 24فشرده: 

 9750000: فشرده

 9750000فشرده: 

 09-17ها ساعت:  جمعهفشرده: 
 09-17ه ساعت: لی جمعاشنبه *چهار

 09-17ساعت: و جمعه شنبه جنپ * 9500000: فشرده 16فشرده:  22/08* ی پمپگهداررد و نتعمیر، کارب

 09-17جمعه ساعت: و شنبه پنج* 9500000فشرده:  16فشرده:  *09/06 سورهاکمپرطراحی، محاسبات و انتخاب 

 09-17: عته ساجمع وشنبه پنج* 9500000فشرده:  16 :دهفشر *09/13 کاربرد، نگهداری و تعمیر کمپرسورها

 11-15ها ساعت:  جمعهعادی:  9850000عادی:  24: دیاع 08/02 شناخت و مبانی توربین گازی

 09-17جمعه ساعت:  وشنبه پنج* 8500000فشرده:  16شرده: ف *08/22 پمپ های سانتریفیوژ پیشرفته انتخاب ات ومحاسب

ی پمپ ها –فنی سازندگان ، آنالیز و ارزیابیینحوه شفاف سازی فن

 ریفیوژسانت
 09-17جمعه ساعت: و  نبهجشپن* 8500000فشرده 16فشرده:  09/06*

برگزار میگردد.و آنالین  حضوری همزمان تمامی دوره ها به صورت نترل پروژهریزی و کامه برن صنایع وتربیت کارشناس   
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MSP(Microsoft Project)  08/23 8 یال 14 ساعت جمعه هاعادی : 8000000 عادی : 24: عادی 

Primavera (p6)  
28/09 

09/12* 

 24عادی: 

 24: فشرده

 8000000:دیاع

 8000000فشرده:

 8 یال 14 ساعت جمعه ها عادی:

 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت: *

   Edition thK 6OPMBساس استاندارد مدیریت پروژه بر ا
03/11 

09/26* 

 24عادی: 

 24فشرده: 

 8500000: دیاع

 8500000فشرده:

 8 یال 14 تاعس جمعه ها  عادی:

 09-17معه ساعت: ج چهارشنبه الی*

ریتی در اکسل مدی ساخت داشبوردهای  09-17ت: ساعها *جمعه  8000000فشرده:    16 فشرده: *10/11 

 09-17جمعه ساعت: و  جشنبهنپ* 8000000فشرده:  16فشرده:  *EPC  08/22 یروژه کاربردی پروژه هاپبرنامه ریزی و کنترل 

برگزار میگردد.ضوری و آنالین ح همزمان ها به صورتره ی دوامتم مکانیک  
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 09/28 )مقدماتی( Solid worksمدلسازی و طراحی 
08/21* 

 24فشرده: 

 24فشرده: 

 8500000فشرده:

 8500000فشرده:

 09-17ساعت:  جمعه ها*

 09-17ساعت: جمعه الی چهارشنبه *

 10/26 )پیشرفته( Solid worksلسازی و طراحی دم
09/05* 

 24فشرده: 

 24: دهفشر

 8500000فشرده:

 8500000فشرده:

 09-17ساعت:  اه هجمع*

 09-17ساعت: جمعه الی چهارشنبه *

 CATIA I 10/11طراحی  مدلسازی و
09/26* 

 24 :عادی

 24فشرده: 

 9000000: عادی

 9000000فشرده:

 15-17 عت:سا پنجشنبه ها*

 09-17ساعت: جمعه الی چهارشنبه *

 CATIA II 11/09طراحی  و یمدلساز
10/10* 

 24: عادی

 24فشرده: 

 9200000: عادی

 9200000فشرده:

 15-17ساعت:  پنجشنبه ها*

 09-17ساعت:  عهجمالی چهارشنبه *
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AUTO CAD 2D 09/27 
08/07* 

 30عادی: 

 24 ده:فشر

 8500000عادی: 

 8000000فشرده:

 09-14ساعت: نبه ها پنجش عادی:

 09-17ت: ساعجمعه  *چهارشنبه الی

AUTO CAD 3D 
08/23 
10/17* 

 20: فشرده

  20  فشرده:

 8000000: فشرده

 7500000فشرده:

 09-16ساعت: جمعه ها 

 09-16عه ساعت: ه الی جم*چهارشنب

INVENTOR 09-13عت: اسها  پنجشنبهعادی:  8500000:عادی 24 عادی: 09/20 مقدماتی 

ANSYS Workbench 1 10/08 09-17ساعت: ا ه شنبه  18000000: عادی 40:عادی 

ANSYS Workbench 2 10/05 09-17ساعت: جمعه ها  12000000 :عادی 24: عادی 

ABAQUS I 08/29 : 13-17ساعت: پنجشنبه ها : یعاد 9750000عادی : 24 عادی 

ABAQUS II 10/11 :13-17ساعت: پنجشنبه ها عادی:   9850000:عادی  24 عادی 

ANSYS FLUENT 1 06/09 09-17: عتساها  پنجشنبه 12000000: یعاد  24 : یعاد 

ANSYS FLUENT 2 04/10 09-17ساعت: ها  نبهجشپن 12000000: عادی  24 : یعاد 

 09-17 ت:اعه سعجمو  پنجشنبه* 8700000فشرده:    16 فشرده: *08/29 مقدماتی هیدرولیک

ردد.برگزار میگهمزمان حضوری و آنالین  رتصو ه ها بهدورمی تما تربیت متخصص تاسیسات و تهویه مطبوع  
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ساختمان و موتورخانه  طراحی تاسیسات مكانیكی) HVAC Iطراحی 

خانه ها( رای و هوشمندسازی موتورنیكی و محاسبات کلیه اجاتاسیسات مك

  جلد کتاب 2 اههمر به

11/29 
09/26* 

 75عادی: 

 24فشرده: 

ی: عاد
16500000 

 8500000 ه:ردشف

 17-21عت: چهارشنبه ها ساعادی: 

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 یتوزیع برودت و آموزش چیلرها وید )روشهای تول HVAC IIطراحی 

 Designوین تهویه مطبوع+ نرم افزار های ن تراکمی و جذبی و سیستم

Builder  ،افزار نرم Carrier)  بجلد کتا 3به همراه 
 عادی: 120 عادی: 09/24

28000000  
 17-21 عت:اسدوشنبه ها عادی: 

طراحی سیستم های آب و فاضالب، سیستم های ) HVAC III یطراح

کامل سیستم های سونا، استخر و  آتش نشانی و اسپرینكلرها و طراحی

 Pipenetبلند مرتبه+ نرم افزار  ایمانهساخت یازرسانی و طراحجكوزی، گ

  لد کتابج 2ه اربه هم (لنیكامكا  Revitو

 عادی: 120عادی:  12/15
28000000 

 09- 14تعادی: جمعه ها ساع

مبانی تعمیرات و نگهداری در تاسیسات مكانیكی )مبانی نگهداری سیستم 

 (HVACهای 
 09-17 عه ساعت:جمو  پنجشنبه* 7250000فشرده:  16فشرده:  09/27

 09-13عت: سا هاجمعه  عادی: 7250000: عادی 16: عادی 08/23 انتمساخ پله برقی در انتخاب آسانسور و طراحی و

 09-17جمعه چهارشنبه الی  عادی: 9250000عادی: 24: عادی 09/14 ستانییمارتاسیسات ب

 17-21ساعت:  شنبه هابه و دوشنی: دعا 7250000: عادی 24: عادی Navisworks 08/24ار نرم افز
 09-17ساعت: ه: جمعه ها یمه فشردن 7800000عادی: 24: عادی 08/23 (مانیختسا ردویكر) آبی حریق طفاا سیستم طراحی

 09-17ساعت: معه ها نیمه فشرده: ج 8800000عادی: 24: عادی 08/30 قیحر اطفاء و اعالن یها ستمیس

Revit  مكانیكال  09/02 
09/26* 

 48عادی: 

 24فشرده: 

  12000000عادی:

 8500000فشرده: 

 17-21ساعت:  شنبه ها سه نبه وكشی: یدعا

 09-17: معه ساعت*چهارشنبه الی ج

م های بخاراحی سیستاصول طر  
08/22 

*30/07 

 24: عادی

 24فشرده: 

  8800000عادی:

 9000000فشرده :

 13-17ساعت:  پنجشنبه ها عادی:

 09-17اعت: س *چهارشنبه الی جمعه

 24رده: فش Sewer GEMS *13/12   افزار نرم با فاضالب شبكه یطراح
:فشرده

11500000 
 09-17عت: جمعه سا *چهارشنبه الی

:فشرده 24فشرده:  Water Gems  *15/11 تقال و شبکه توزیع آب شهری باخطوط ان طراحی
11500000 

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 16-21پنجشنبه 21تا17چهارشنبه عادی:   1500000: عادی 60:  عادی 08/28 (یكیمكان ساتیتاس) یمهندس امنظ آزمون یآمادگ

زار میگردد.برگهمزمان حضوری و آنالین  تمامی دوره ها به صورت ت های صنعتی و ساختمانیریکی پلنتخصص تاسیسات الکتمتربیت   

ق
بر

 

 ختمانیساصنعتی و  طراحی تاسیسات الكتریكی پلنتهای
06/08 

06/26* 

 24:  عادی

 24فشرده: 

 12000000: یعاد

 12000000:دهرفش

-21اعت:سیكشنبه و سه شنبه ها  عادی:
17 

 09-17: معه ساعت*چهارشنبه الی ج

 ETAP  09/01تحلیل شبكه با نرم افزارو طراحی 
07/02* 

 24:  عادی

 24 :فشرده

 12000000: عادی

فشرده
12000000 

 17-21ساعت:ا ه شنبه و دوشنبه عادی:
 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 09/23 (MV/LV)لوهای باحی تاطر
*07/09 

 24:  عادی

 24 :دهفشر

 8500000ادی: ع

 8500000ه:دفشر

-21ساعت:یكشنبه و سه شنبه ها  عادی:
17 

 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

 10/19عتی صن یسیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه پلنتها تخصصی طراحی
*07/23 

 09-17ساعت:جمعه ها  عادی: 8850000عادی:  24:  عادی



 ی آزاد نوین پارسیانسه آموزش عالموس
 عادیا هفتگی یبدون ستاره:  دوره های -2اری یا سمین ه دار: فشردهستار* دوره های -1  :1399  یآموزش تقویم

 الین() به همراه ارائه جلسات ضبط شده کالس به صورت آفبرگزار میگردد.  همزمان حضوری و آنالینتقویم آموزشی می دوره های تما
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 09-17ساعت:  هارشنبه الی جمعهچ* 8850000ه:فشرد 24 :شردهف ساختمانیو 

 11/10 ارتینگ ابزار دقیق
*08/01 

 16:  عادی

 16 :فشرده

 7000000عادی: 

 6850000فشرده:

 09-17ساعتجمعه ها  عادی:
 09-17ساعت: ه *چهارشنبه الی جمع

16فشرده:  *Dialux 08/08  رافزا نرم با طراحی روشنایی  09-17ساعت:  وجمعهپنجشنبه * 6800000فشرده:  
رت تاسیسات الكتریكی ساختمان )منطبق بر مبحث سیزدهم حی و نظااکارگاه طر

(95یرایش مقررات ملی ساختمان و 24فشرده:  *08/28   09-17ساعت:همعچهارشنبه الی ج * 7000000عادی: 

 09-17 الی جمعه هارشنبهچ* 7000000 :فشرده 24:  شردهف *EPLAN 08/21  افزار نرم

 09-17ساعت: وجمعهنبه پنجش* 7200000فشرده:  16فشرده:  MSB *06/09و  ضعیف ت الكتریكی جریانای تاسیسطراح

 09-17به الی جمعه ساعت: شن*چهار 8500000فشرده: 24فشرده:  99زمستان   DC Chargerو UPS آموزش 

Revit Electrical 
*9/120 

 
 09-17ساعت:  *چهارشنبه الی جمعه  12000000ه:فشرد  24: دهفشر

AutoCAD Electrical *207/0  :24فشرده 0000508ده:فشر   09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت:  

AVEVA Electrical  32فشرده:  99زمستان  
فشرده:

15000000 
 09-17ی جمعه ساعت: الشنبه سه *

یكرله و حفاظت الكتری 99 ستانزم  24رده: فش  09-71ساعت: *چهارشنبه الی جمعه  8500000:هفشرد   

99 زمستان م حفاظت کاتدیکانتخاب سیست وطراحی  09-17پنجشنبه و جمعه ساعت:* 6500000فشرده: 16فشرده:    

99زمستان   DIgSILENT نرم افزار 24فشرده:   0000078فشرده:    09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت:  

-13ساعت و جمعه21-16 : پنجشنبهعادی 1500000:عادی 75 :دیعا 29/08 ت(ندسی برق )طراحی و نظارنظام مه 3یه پا ی آزمونمادگآ
8 

برگزار میگردد.همزمان حضوری و آنالین  به صورتتمامی دوره ها  تربیت متخصص ابزار دقیق  

ق
قی

 د
زار

اب
 

9600000ه:ردفش  24: فشرده I *26/06 ابزار دقیق یطراح یتئور  09-17عه ساعت: مارشنبه الی ج*چه 

    IIقیق ار دراحی ابزطتئوری 
07/04 

*09/07 

 24عادی: 

  24: فشرده

 9700000:عادی

9600000:فشرده  

 09-13ساعت:جمعه ها  عادی:
 09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت: 

یمهندس مدارک هیهت 9200000فشرده: 24شرده :ف 82/80*   09-17معه ساعت: شنبه الی جچهار* 

Control Valve & Safety Valve *07/80 5000008شرده: ف  24 :هفشرد  09-17شنبه الی جمعه ساعت: چهار* 

ار دقیقزسبات ابمحا 8: فشرده 16/08   09-17ساعت:  جمعه 1990000 فشرده: 

PLC  LOGO 80 0000757فشرده:  24شرده :ف *21/ 09-17چهارشنبه الی جمعه ساعت:*   

16شرده: ف *09/07 (۱۰۰ تا صفر از) برق تابلو اژمونتارگاه عملی ک 0000071 شرده:ف     09-17ساعت:  اه *جمعه 

PLC 1 (S7-300/400 ) 02/07 0000508/:عادی   24: عادی  17-21ها ساعت:ه بچهارشن-دوشنبه-بهشن   

TIA PORTAL  6500000فشرده:  24: فشرده 99زمستان 09-17اعت: *چهارشنبه الی جمعه س   

PLC 2 (S7-300/400 ) 70 0000858شرده:ف 24: فشرده *30/ 09-17ساعت: جمعه ه الی چهارشنب*   

 PCS7  )99زمستان  )زیمنس 24: فشرده  0009500:هفشرد  09-17ه الی جمعه ساعت: *چهارشنب   

99 تانزمس wincc  فزارآموزش مانیتورینگ صنعتی با نرم ا  0007850فشرده:   24 :فشرده  09-17 لی جمعه ساعت:*چهارشنبه ا   

16فشرده:  *06/27  (F&G)شخیص گاز و ت حریق عالنتم های اطراحی تخصصی سیس 8500000فشرده:   09-17ت:ه ساععجم*پنج شنبه الی    

ربری شبكه صنعتیکا  *81/10 16فشرده:   7500000فشرده:  09-17ساعت: ه جمع ه وجشنبپن*   

Intergraph INTools 01/11 24فشرده:  * ده:فشر 
13000000 

09-17ه الی جمعه ساعت: چهارشنب*  

کنترل ستمیس یسمهند  DCS DeltaV  99ابان  
 32فشرده :

 ساعت

فشرده 

:27000000  
09-17ساعت : شنبه الی جمعه سه  

AVEVA Instrumentation 08/20*  :23فشرده فشرده: 
15000000 

09-17 ساعت: جمعهالی شنبه ه س*  

6500000فشرده:    16 فشرده: AC *09/13درایوهای  09-17ساعت: معه ج و پنجشنبه*   

برگزار میگردد.همزمان حضوری و آنالین  تمامی دوره ها به صورت تربیت متخصص عمران  

را
عم

ن
 

 

 07/24 )مقدماتی( SAFE و ETABSرهای ه با نرم افزاطراحی ساز
07/09* 

24: دیعا  

24فشرده:   

0008700 :عادی  

0000078فشرده:   

13-17 ساعت:ها  شنبهپنج عادی:  

90-17ه ساعت: جمع الی شنبهچهار*  

24: عادی 07/24 )مقدماتی( SAFEو  SAP2000طراحی سازه با نرم افزارهای  8700000: عادی  13-17ساعت: ها  پنجشنبه عادی:   

اکسل و کارتد فزارا نرم با وضعیت صورت برآورد متره 16فشرده:  *08/22  09-71جمعه ساعت:  پنجشنبه و* 7000000رده :فش   

Tekla structures 80 24: فشرده *07/ 8700000: فشرده  09-17ساعت:  ها *جمعه   

یمسال دومن (پیشرفته) SAP2000 افزار نرم با خطی و غیرخطی استاتیكی و دینامیكی تحلیل 20: فشرده * 0000870: فشرده  09-17ت: ه ساععرشنبه الی جم*چها   



 ی آزاد نوین پارسیانسه آموزش عالموس
 عادیا هفتگی یبدون ستاره:  دوره های -2اری یا سمین ه دار: فشردهستار* دوره های -1  :1399  یآموزش تقویم

 الین() به همراه ارائه جلسات ضبط شده کالس به صورت آفبرگزار میگردد.  همزمان حضوری و آنالینتقویم آموزشی می دوره های تما
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آزاد و  دوره نفرمعرفی  صورت به مدیریتی و مهندسی فنی، های دوره برگزاری زمینه در فعالیت سال 20 بیش از با ارسیانپ نوین آزاد عالی وزشآم موسسه

 ی،ناورات فیقلوم تحقتایید وزارت عامه معتبر مورد ه گواهینو ارائ...(  یریتیدمهندسی و م_یحوزه فنر )دها  سازمان به مدرس اعزام و سهشرکتی به موس

 .باشد می مشاوره و آموزشی خدمات ئهارا آماده

ه ر دوردوتنامه حضور ها، دع کتپی نامه ی معرفی نفرات از طرف شرمتعاقبا در  اهنگ نمایید وقبل از اعزام نفرات از شرکت ها برای کالس، با موسسه همنکته مهم:  ✓

 ل میگردد.توب ارسابه صورت مک

 تیاراخ در رایگان طور به دوره این نیاز مورد آموزشی موارد سایر و آموزشی های فیلم جزوات، ها، فایل دوره این در(: گانرای به) رهدو طول در شده ارائه مدارک ✓

 .فتگر دخواه رقرا رانفراگی همه یاراخت در رایگان رطو به یزن آموزشی ورهد این افزار نرم ر،افزا رمن وجود صورت در ضمنا گرفت، خواهد رقرا محترم اندانشپذیر

 آموزشی ککم و لوازم رافزا شی، نوشتآموز جزوات ناهار )فقط نفرات شرکتی(، پذیرایی میان وعده، گواهینامه، صدور احتساب با فوق های دوره یهکل هزینه ✓

  .است گردیده محاسبه

% 5با ارائه کارت دانشجویی، یف دانشجویی تخف % 10، دوره( 3نام ترمیک) بت% تخفیف ث15ر(، ه و بیشتدور 4)متخصص تربیت ترمیک بت نامتخفیف ث% 20 ✓

 تخفیف ثبت نام آنالین از طریق وب سایت موسسه برای کلیه دوره ها

 

 

و  ETABS ارهایافز نرم با سازه یی خطی و غیرخطاتیكی و دینامیكراحی استط

SAFE )پیشرفته( 
24: فشرده *07/30 9000000: فشرده  09-17*چهارشنبه الی جمعه ساعت:    

گزار میگردد.برالین آنهمزمان حضوری و  دوره ها به صورتتمامی  لورژیش، مواد و متاتربیت متخصص جو  

ش، 
جو

لو
تا

و م
د 

وا
م

ی
رژ

 

بازرسی  -اصول و مبانی توپک رانی هوشمند -2حفاظت کاتدی سطح  -1حفاظت کاتدی سطح  -زرسی خوردگیل بااصو و مبانی -مبانی خوردگی :مهندسی خوردگی بخش

 اربردی()ک صنعتی هایشو پوش سندبالست، رنگ

 بق با ومینیومی مطای آله هاازازرسی سب -AWSD1.1با ی فوالدی مطابق اسكلت هابازرسی  -اریجوشك یاصول طراح -WPSو  PQR : اصول و مبانی تهیهش مهندسی جوشبخ

AWSD1.2- یسزربا -یراصوتف یبازرس -نافذ عاتیما یبازرس -یشمچی بازرس -یعتصن یکش لوله یبازرس -لوله خطوط یبازرس -رهیذخ مخازن یبازرس  -بازرسی مخازن تحت فشار 

 یرموگرافت یرسزبا -سیمغناط ذرات

یگر ختهیر قطعات یبازرس -ومینیآلوم -یگر ختهیر یمبان و اصول -یگر ختهیر مدل ساخت و یطراح یبانم و اصول -یگر ختهیر یمبان و ولاص: ی ریخته گریخش مهندسب  

 یحرارت اتیعمل -یحرات اتیعمل یمبان و اصول -نیرنگ فلزات دیکل -دفوال دیکل -یرآهنیغ ادمو انتخاب اصول -یفوالد مواد خابانت اصول: یژمتالور یمهندس یعموم یها دوره

سی فنی کاالبازر -یلوگرافمتا یمبان و اصول -مواد زیآنال یمبان و اصول -یرآهنیغ فلزات یحرارت اتیعمل -ومینیآلوم یاژهایآل یارتحر اتیعمل -یآهن لزاتف  

میگردد. برگزارنالین ی و آرهمزمان حضو تبه صور هاتمامی دوره  HSEتربیت کارشناس   

ی 
من

ای
- 

H
S

E
 

یمنی عمومیا  06/20* 
: هردفش
61  

: ردهفش
6500000 

09-17پنجشنبه و جمعه ساعت: *  

: فشرده *08/08 ایمنی در برق
16 

: فشرده
6500000 

09-17: پنجشنبه و جمعه ساعت*  

HSE-MS 07/03* 
: شردهف

16 
: فشرده

6500000 
09-17ساعت: و جمعه ه پنجشنب*  

 *HSE 07/24 افسر
: فشرده

61  
: فشرده

0650000  
09-17: عتجمعه ساپنجشنبه و *  

 *نیمسال دوم سکارزیابی ری
: فشرده
16 

: فشرده
6500000 

09-17پنجشنبه و جمعه ساعت: *  

HSE PLAN  نیمسال دوم* 
: هفشرد
16 

: فشرده
6500000 

09-17شنبه و جمعه ساعت: پنج*  

ISO45001:2018 نیمسال دوم* 
 :شردهف

16 
: فشرده

5000006  
09-17ساعت: پنجشنبه و جمعه *  


