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دورهنام  بٌ رٔزْبی برگساری )لاير( غٓريّ )ضبػت( يذت شروعتاریخ    دپبرًت

 جٓت اطالع بب ٔاحذ آيٕزظ تًبش بگیريذ        Piping 96/06/25تريیک تربیت يتخصص 
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 ٔ گبزی ٔ َفت ْبی ِ پرٔژ در پبيّ طراحی

 َیرٔگبْی
06/25 83 

 0333333عادی5 
 

 22-82يارشنبو ساعت 5عادی5  شنبو تا چ        

 Piping اصٕل اجرا در

 )بّ ًْراِ فیهى ْبی آيٕزغی(
  21 فشرده5 *06/23

 0333333فشرده5

 
 34-22پنجشنبو ً جمعو ساعت5 *

 PIPING  طراحی تخصصی 

ٔ  Piping) اَتخبة جُص يٕاد،طراحی 

Support) 

 72عادی5  05/27-06/29
 6000000عادی5 

 بو ىمراه کتاب

ٌالی(0)  ا چيارشنبوعادی5 شنبو ت   ىفتو مت
 22-82ساعت5 

 34-22ًجمعو ساعت5 عادی5 پنجشنبو

  

 کبرگـبِ ػًهـی طـراحی گـبو بّ گـبو

 Pipingپـرٔژِ 
 4-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  0333333 فشرده5 21فشرده5  *06/23

   *CAESAR II 06/09  -   05/18تحهیم تُع بب 
 82عادی5 
 82فشرده5 

 0233333 عادی5

 بو ىمراه کتاب
 0333333فشرده5 

 بو ىمراه کتاب

  4-22پنج شنبو ساعت 5 عادی5 
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 82عادی5  *05/25 پیػرفتّ CAESAR IIتحهیم تُع بب 
 82فشرده5 

 1333333عادی5 
 1333333فشرده5 

 33-28جمعو ساعت 5عادی5 
 34  -522 * چيارشنبو الی جمعو ساعت         

  34  -22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5          0013333 فشرده5 82فشرده5  *05/18 پیػرفتّ Piping طراحی 

 03/22-03/83عادی5 پنجشنبو5 2033333عادی5  82عادی5  06/02  یگبز ٔ پترٔغیً َفت، یزببٌ تخصص

   PDMS 05/11*      -06/04 بب  یٔ يذنطبز یطراح
 03عادی5 

 82شرده5 ف

 0233333عادی5 

 0333333فشرده5 

 03/22-03/83  5 ساعت شنبوعادی5 
 22503-83503ساعت  5سو شنبو               

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

PDMS  ّپیػرفت 

 ((Catalogue PDMS, Admin 

PDMS) 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  1333333 فشرده5 82فشرده5  *06/15

PDMS ی  تكًیه  

Plant wave, Design, Draft)) 
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0033333 فشرده5 83فشرده5  *06/01

يحبضببت ْیذرٔنیک ٔ ضبيسيُگ بب 

Pipenet 
 582 عادی  *05/05-05/25

 82فشرده5 

 0033333ادی5ع

 0033333فشرده5 

 4-22پنج شنبو  ساعت 5عادی5 

 34-522 * چيارشنبو الی جمعو ساعت

 PMS pipingَحِٕ تٓیّ يذرک 

Material Spec 
 34-22شنبو الی جمعو ساعت5  پنج * 0233333فشرده5  16فشرده5   *05/12

براضبش َفت ٔ گبز نٕنّ خطٕط طراحی  

ASME B31.4, B31.8 
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0233333فشرده5  83:فشرده *05/25

ASME B31.3 یكذ طراح  34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0233333فشرده5  83فشرده5  *05/25 

 جٓت اطالع بب ٔاحذ آيٕزظ تًبش بگیريذ            Process 96/06/05يتخصص  تربیتتريیک 
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ٔ بررضی  PFD, P&IDطراحی 

 HAZOP Studyيخبطرات فرآيُذی 
05/04*- 06/05 

 03عادی5 

 82فشرده5 

 2333333عادی5 

 2133333فشرده5 

 22503 -83503ساعت5 یکشنبو   عادی5

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 اصٕل ٔ طراحی تجٓیسات فرآيُذی

 )برای تٓیّ ديتب غیت(
05/18*-03 /05 

 03عادی5 

 82فشرده5 

 2333333عادی5 

 2133333فشرده5 

 22503-83503ساعت5 سو شنبو  عادی5

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 Aspen  Hysys 05/25*-05/29غبیّ ضبزی فرآيُذ بب 
 03عادی5 

 82فشرده5 

 2333333عادی5 

 2133333فشرده5 

 22503-83503ساعت 5 یکشنبو عادی 5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 Aspen Hysys فرآيُذبب ضبزی غبیّ

 پیػرفتّ
05/24 

 23عادی5 

 

 0033333عادی5 

 

 22-582 ساعتسو شنبو عادی5

 

 

 ASPEN PLUSبب  غبیّ ضبزی فرايُذ
     02/05-05/04*  

 03عادی5 
 82فشرده5 

 0833333عادی5 
 0333333فشرده5 

 22503-83503عادی 5 دًشنبو ساعت 5       
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

  Aspen Plusغبیّ ضبزی فرايُذ بب 

 پیػرفتّ 
 03/22-03/83ساعت5 شنبودی5 عا 0033333عادی5  03عادی5  05/24

طراحی خطٕط اَتمبل ٔ پذيذِ ْبی يربٕط 

 OLGAبب َرو افسار 
06/29 

 23عادی5 
 

 22-82ساعت5 چيارشنبو عادی5  2333333عادی 5 

 يبژٔل در Lua َٕيطی کذ پیػرفتّ دٔرِ

Thermoflex 
 3 4-22ساعت5  پنج شنبو *  8833333فشرده5  3فشرده5  *05/05

 َفت پباليع فرآيُذْبی ضبزی غبیّ

 KBC Petro-SIMبب
 4-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  0033333فشرده5  82فشرده5                *05/25

 برَبيّ َٕيطی يُٓذضی غیًی بب َرو افسار

MATLAB 
 4-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  0333333فشرده5  21فشرده5  *05/05

 َرو بب نٕنّ خطٕط ْیذرٔنیکی يحبضببت

 Pipe Phase افسار
 34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  2033333فشرده 5 521فشرده *05/26

 غبیّ ضبزی ديُبيیكی فرآيُذْبی غیًیبيی

Aspen HYSYS Dynamic 
 34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  0333333فشرده 5 21فشرده5  *05/26

افسار َرو فهربب غبکّ آَبنیس ٔ بررضی  

Aspen Flare-Net 
 34-22الی جمعو ساعت5  چيارشنبو *  0133333فشرده 5  82فشرده5              *05/04

بٌ رٔزْبی برگساری )لاير( غٓريّ يذت)ضبػت( شروع دورهنام   دپبرًت

 جٓت اطالع بب ٔاحذ آيٕزظ تًبش بگیريذ    96/06/14 تريیک تربیت يتخصص تجٓیسات ثببت 
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 PVElite احي يخبزٌ تحت فػبر بب طر

 ASME Sec.VIII Div Iٔ کذ 
06/14 -05/11*    

 23عادی5
 82فشرده5

 0133333عادی5 
 0833333فشرده5 

 22-82ساعت5یکشنبو  عادی 5 
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

ASME Sec.VIII,Division2-Part 

5, Design by Analysis   
 82عادی5  05/ 22-   *05/25

 82فشرده5 

 0033333عادی5 

 0033333فشرده5 

 34-20ًپنج شنبو22-82: عادی 5 یکشنبو 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 



 وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
 یا عادی هفتگی دوره های بدون ستاره: -2 یا سمیناری دوره های ستاره دار: فشرده -9:    9316 راهنمای تقویم

 22288888فکس: 22288888تلفن: 60پالک  -خیابان فجر)جم( –خیابان مطهری -ساختمان آموزش: تهران 

www.novinparsian.ir  

 Aspenطراحي يبذل ْبی حرارتی  بب

Bjac & HTRI 
05/18*-05/14  

 23عادی5 

 82فشرده5

 0133333عادی5 

 0833333فشرده5 

 22-82ساعت5  ی 5 شنبو عاد

 34-22معو ساعت5 * چيارشنبو الی ج

  طراحی يخبزٌ رخیرِ بر اضبش اضتبَذارد

API 650  َرو افسار ٔ Tank 
06/01*-06/02 

 82عادی5 
 82فشرده5

 0833333عادی5 
 0833333فشرده5 

 20-22ساعت5 شنبو  پنج عادی 5 
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

AirCooled Heat Exchangers 

Design Approach 
05/02 

 582 عادی
 

 0233333ادی5 ع
 

 22-82ساعت5دًشنبو عادی 5 
 

طراحی يخبزٌ تحت فػبر بب َرو افسار 

COMPRESS 
05/18*-06/27 

 82عادی5 

 82فشرده5    

 0333333عادی5 

 0333333فشرده5 

 22-82ساعت5 دًشنبو عادی 5

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

َمػّ کػی تجٓیسات ثببت بب َرو افسار 

 اتٕکذ
05/25*- 06/14 

 82عادی5
 82فشرده5 

 0333333عادی5 
 0333333فشرده5 

 22-82سو شنبو ساعت5  عادی5 یکشنبو،
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

برای  AME TANK آيٕزظ َرو افسار 

 طراحی يخبزٌ رخیرِ
05/25*-06/15 

 82عادی5  

 82فشرده5    

 0333333عادی5 

 0333333فشرده5 

 22-82نبو ساعت 5 ش چيارعادی 5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5       

 جٓت اطالع بب ٔاحذ آيٕزظ تًبش بگیريذ    96/05/04 تريیک تربیت يتخصص تجٓیسات دٔار
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   06/04-   *05/18 طراحی، يحبضببت ٔ اَتخبة پًپ ْب
 83عادی5 

 82فشرده5 

 0333333عادی5 

 0133333فشرده5 

 22-82ساعت 5 ً چيارشنبو  شنبو عادی5

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

       05/07-*06/01 طراحی،يحبضبّ،اَتخبة پًپ ْبی پیػرفتّ
 82فشرده5 

 83عادی5 

 1333333فشرده5 

 1333333عادی5 

 34-22ساعت 5جمعو  الی  * چيارشنبو

 22-82ساعت5شنبو  عادی 5 

 34-22 * چيارشنبو الی  جمعو ساعت 5 0133333فشرده5  82فشرده5  *05/11               غُبخت ٔ يببَی تٕربیٍ گبزی

 34-22 * یکشنبو  الی  سو شنبو  ساعت 5 0133333فشرده5  82فشرده5  *06/08 غُبخت تٕربیٍ گبزی پیػرفتّ  

تجٓیسات دٔار در صُبيغ 

 َفت،گبز،َیرٔگبْی ٔ اتًی 
 34-22 * چيارشنبو الی  جمعو ساعت 5 1333333فشرده5  82فشرده5  *05/18

 *05/11 -05/23 طراحی ، يحبضببت ٔ اَتخبة کًپرضٕرْب
 83عادی5 

 82فشرده5 

 0333333عادی5 

 0133333فشرده5 

 22-82ساعت 5 دًشنبو ً چيارشنبو عادی5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 34-22الی جمعو ساعت5  شنبو پنج *   0033333فشرده5  21فشرده5  *05/26 تٕربیٍ بخبر 

َحِٕ غفبف ضبزی فُی ، آَبنیس ٔ ارزيببی 

 پًپ ْبی ضبَتريفیٕژ –فُی ضبزَذگبٌ 
 34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *   2033333فشرده5  21فشرده5  *06/02

 جٓت اطالع بب ٔاحذ آيٕزظ تًبش بگیريذ    96/06/06 تريیک تربیت يتخصص صُبيغ ٔ يذيريت 
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Primavera(p6) 05/04*-06/06 
 03عادی5 

 82فشرده5 

 2033333عادی5

 2333333فشرده5

 22503-83503ساعت5 دًشنبو عادی5

 34-22چيارشنبو الی جمعو ساعت5 *

MSP(Microsoft Project) 06/01*- 05/15 
 03عادی5 
 82فشرده5 

 2333333عادی5 
 0433333 فشرده5

 22503-83503عت5یکشنبو ًسو شنبو  سا عادی
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده5  82فشردهPMBOK 05/25*  5يذيريت پرٔژِ بب اضتبَذارد

 34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  0033333فشرده5  21فشرده5 *05/05 در اکطم يذيريتی ضبخت داغبٕرد ْبی 

يترِ ٔ برآٔرد ٔ صٕرت  آغُبيی بب

 ٔضؼیت َٕيطی بب اکطم
 34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  0033333فشرده5  21فشرده5  *05/19

COMFAR III 05/18*  534-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0033333فشرده5  82فشرده 

 34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  0033333فشرده5  21فشرده5 *05/05 کبربرد اکطم در کُترل پرٔژِ

Cost Control 05/19* 534-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *   2033333فشرده5  21فشرده 

 بٓبٕد ٔ ضیطتًی فرايُذْبی ضبزی غبیّ

 ARENA افسار َرو از اضتفبدِ بب آٌ
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  2033333فشرده5  82فشرده5  *06/01

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  2433333فشرده5  83فشردهEPC 06/01*  5ْبی رٔژِٔاجرای پيريت يذ

 Solid worksيذنطبزی ٔ طراحی 

 )يمذيبتی(
05/25*- 06/04 

 23عادی5 

 82فشرده5 

 0033333عادی5 

 2333333فشرده5

 22-82عادی5 شنبو ساعت5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

ک
َی
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 Solid worksيذنطبزی ٔ طراحی 

 )پیػرفتّ(
05/04*- 05/31 

 23عادی5 
 82فشرده5 

 0133333عادی5 
 2433333فشرده5

 22-82سو شنبو ساعت5  عادی5 یکشنبو،
 34-22ساعت5  جمعو الی چيارشنبو  * 

 34-22ساعت5 جمعو  :عادی        0233333عادی 5      23عادیCATIA I 06/17  5يذنطبزی ٔ طراحی 

 33-20ساعت5  جمعوعادی5          0433333عادی 5      23عادیCATIA II 05/27  5يذنطبزی ٔ طراحی 

 22-82ساعت5  عادی5 دًشنبو ً چيارشنبو          1333333عادی 5      00عادیCATIA III 06/27  5يذنطبزی ٔ طراحی 

AUTO CAD 2D 05/06 -05/11*     
 03عادی5 
 82فشرده5 

 8003333عادی5 
 8003333فشرده5

 22503-83503ساعت5  ً دًشنبوعادی5 شنبو 

 34-22جمعو ساعت5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

AUTO CAD 3D 05/19*-05/27      
 83عادی5 

 21فشرده5

 8833333عادی5 

 8203333فشرده5

 34-20عادی 5 جمعو  ساعت 5

 34-22الی جمعو ساعت5 پنج شنبو *      

INVENTOR 20-22پنج شنبو  ساعت 5عادی5  1333333عادی5 82ادی5 ع 05/26 يمذيبتی 

ANSYS Workbench 1 05/18*-05/30 
 03عادی5 
 82فشرده5

 0833333عادی5 
 0333333فشرده 5

 22-82ساعت5  دًشنبو  عادی5
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

ANSYS Workbench 2 05/30  522-82ساعت5 دًشنبو شنبو ، عادی 5 0033333عادی5  23عادی 

 افسار طراحی ٔ يذنطبزی ضّ بؼذی بب َرو

NX 
 34-22عادی5 جمعو ساعت5  2833333عادی5 82عادی5  06/03

 

ABAQUS I 05/11*-05/01 
 23عادی5 

 82فشرده 5

 1333333عادی5 

 0833333فشرده 5

 22-82عادی5 یكشنبو ساعت5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 
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ABAQUS II 06/07 22-82ساعت5  سو شنبو عادی5  1833333عادی5  523 عادی 

ANSYS FLUENT 1 05/11*-06/02   503عادی 

 82فشرده 5

 0833333عادی5

 2433333فشرده 5

 14-18پنج شنبو ساعت 5عادی5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

ANSYS FLUENT 2 06/30 34-20ساعت5  پنج شنبو عادی5  0233333عادی5 523عادی 

 ANSYS CFXآيٕزظ َرو افسار 

 يمذيبتی 
 33-20ساعت5  پنج شنبو عادی5  0033333عادی5 03عادی5  05/12

 ANSYS CFXآيٕزظ َرو افسار 

 پیػرفتّ 
 22-82ساعت5  دً شنبو عادی5  0133333 عادی5 03عادی5  05/23

تريیک تربیت يتخصص تبضیطبت ٔ تٕٓيّ 

 ع بب ٔاحذ آيٕزظ تًبش بگیريذجٓت اطال              96/06/10 يطبٕع
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 *HVAC I 06/10    -05/11 یطراح

 13عادی5 

 82فشرده5 

 ىمراه کتاب( (
 

 

 0433333عادی5 

 2333333فشرده 5
 

 22-24503عادی5 جمعو  ساعت5 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 22-82ساعت5  دً شنبو عادی5  0233333ادی5ع 03عادی5  05/30 پیػرفتّ (-ضريبيع(  HVACIIطراحی 

 HVAC III یطراح

 ٔ گبزرضبَی  )آة ٔ فبضالة ، آتع َػبَی 
 33503-520 03عادی 5جمعو ساعت 0233333عادی5 03عادی5  06/17

CARRIER 14-06/01*/05 
 03عادی5 
 82فشرده5 

 

 2333333عادی5
 2133333فشرده5 

 22-82ساعت5  شنبو عادی5 
 34-22الی جمعو ساعت5 * چيارشنبو 

 َمػّ كػی تبضیطبت

Auto Cad  Mep HVAC 
 22- 582ساعت  شنبودًشنبو ً عادی5 1333333عادی5 03عادی5  07/29

پهّ برلی  طراحی ٔاَتخبة آضبَطٕر ٔ

 درضبختًبٌ
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده 5 82فشرده5              *05/25

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده 5 82فشرده5  *05/18 تبَیتبضیطبت بیًبرض

اصٕل طراحی ٔ کبرکرد چیهرْب ٔ دضتگبِ 

 خُک کٍ
05/01-05/18* 

 82عادی5 

 82فشرده5 
 

 0333333فشرده 5
 22-82ساعت 5یکشنبو  عادی 5

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 09- 18:005جمعو ساعت5 الی پنجشنبو  * 2133333فشرده 5 23فشرده5             *05/26 طراحی ضَٕب، اضتخر ٔ جکٕزی

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  2333333فشرده 5 82فشرده5  *05/11 ضیطتى ْبی اػالٌ ٔ اطفبء حريك

Revit 2016 Mep  1333333عادی5 23عادی5  06/28 يکبَیکبل 
 22-82سو شنبو ساعت5  عادی5 یکشنبو،

 

Revit Mep 2016 22-82دًشنبو ساعت 5 عادی 5 0333333عادی5 582 عادی  06/20 پیػرفتّ يکبَیکبل 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده 5 82فشرده5  *05/11 اصٕل طراحی ضیطتى ْبی بخبر

تريیک تربیت يتخصص تبضیطبت 

 جٓت اطالع بب ٔاحذ آيٕزظ تًبش بگیريذ    96/05/04 انکتريکی پهُت ْبی صُؼتی ٔ ضبختًبَی   

ق
بر

 

طراحی تبضیطبت انکتريکی پهُتٓبی 

 صُؼتی ٔ ضبختًبَی
05/04*-05/28 

 03عادی5 

 82فشرده5 

 

 2433333عادی5 
 2333333فشرده5 

 22-82ساعت5  شنبوعادی5 
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 ETAP 05/11*-06/13طراحی تحهیم ٔ غبکّ بب َرو افسار

 03عادی5 

 82 :فشرده

 

 2433333عادی5 
 2333333فشرده5

 22-82ساعت5 دًشنبوعادی5
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

 *05/22-06/22 (MV/LV)طراحی تببهْٕبی 
 03عادی5 
 82فشرده5 

 

 2433333عادی5 
 2333333:فشرده

 

 22-82ساعت5  یکشنبو عادی5

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

تبضیطبت  3دگی آزيٌٕ پبيّ آيب

برلی طراحی ٔ َظبرت يطببك بب 

 )جذيذ(59ٔيرايع 33يبحث 

 4-20جمعو 5  22-82ساعت 5 پنج شنبو عادی 5   2333333عادی 5  03عادی 5 30/32

ضیطتى زيیٍ ٔ حفبظت  تخصصي  طراحی

صُؼتي ٔ  یدر برابر صبػمّ پهُت ْب

 ضبختًبَی 

05/18* 
 82 5فشرده

 
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده5

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده5  82فشرده5  *05/18 ارتیُگ ابسار دلیك

 افسار َرو کًک بّ ارتیُگ ضیطتى طراحی

CYME GRD 
 34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  4500000فشرده5  21فشرده5  *06/02

 34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  4800000فشرده5 21ده5 فشر *EPLAN 05/26 افسار َرو

 طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار
DIGSILENT 

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0033333:فشرده 82فشرده5  *05/18

 َرو بب ْب رنّ بُذی پیکرِ ٔ حفبظت ، رنّ

 زيًُص Digsi افسار
 34-22رشنبو الی جمعو ساعت5 * چيا 0333333فشرده5 82فشرده5  *05/25

 طراحی تبضیطبت انکتريکی

 BMS ٔ  ضؼیف جريبٌ
 34-22پنجشنبو الی جمعو ساعت5 * 0333333فشرده5  21فشرده5  *06/23

 

 UPS ٔ غبرژر ببتری

 ٔ ضبيسيُگ ػًهکرد، اصٕل ضبختًبٌ،

 َگٓذاری ٔ تؼًیر

 34-522 * چيارشنبو الی جمعو ساعت 0333333فشرده5 82فشرده5  *06/01
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 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده5  82فشردهHV 05/25*  5بخع -لٕی فػبر ْبی پطت طراحی

 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده5 82فشردهLV 05/18*  5 بخع - لٕی فػبر پطتٓبی طراحی

 ٔ خط گرايع - پیػرفتّ رنّ ٔ حفبظت

 پطت
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  0333333فشرده5 82فشرده5  *05/04

َمػّ کػی ٔاحذْبی صُؼتی ٔ ضبختًبَی 

 Revit Mep Electricalبب 
21فشرده5  *05/05  34-22شنبو الی جمعو ساعت5 پنج *  0033333فشرده5 

 *Dialux 05/18  افسار َرو ٔ رٔغُبيی يُٓذضی
82فشرده5   

 
 34-22و ساعت5 * چيارشنبو الی جمع 2333333فشرده5

21فشرده 5 *05/26 ايًُی غبکّ ٔ تبضیطبت برلی 34-22پنجشنبو الی جمعو ساعت5 * 2133333فشرده5   

AutoCAD Electrical 06/28 -05/25*  500عادی  
82فشرده5   

2433333عادی5  
2333333فشرده5   

 22-83ساعت5  سو شنبو عادی5 
 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5 

نکتريکیيٕتٕرْبی ا 21فشرده5  *05/26  2333333فشرده5   34-22جمعو ساعت5چيارشنبو ً  *   

 

کبرگبِ طراحی ٔ َظبرت تبضیطبت 

 انکتريکی ضبختًبٌ

) يُطبك بر يبحث ضیسدْى يمررات يهی 

(59ضبختًبٌ ٔيرايع   

31/33*-06/02 
03عادی5   

82فشرده5   

 0233333عادی5 

 0333333فشرده 5 

22-82ساعت5 پنج شنبو عادی5   

34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5   

 غبکّ گرايع - پیػرفتّ رنّ ٔ حفبظت

تٕزيغ ٔ صُؼتی ْبی  
82فشرده5  *05/18 0333333فشرده5    34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  

غُبخت ، تطت ٔ راِ اَذازی 

 تراَطفٕريبتٕرْبی لذرت
0333333فشرده5   82فشرده5 *06/08  34-22ت5 * چيارشنبو الی جمعو ساع 

 جٓت اطالع بب ٔاحذ آيٕزظ تًبش بگیريذ    96/06/02 تريیک تربیت يتخصص ابسار دلیك

ابسار دلیك یطراح یتئٕر   05/18* -06/02 
23عادی5   

82فشرده5   

0133333عادی5  

0333333فشرده5   

ً پنج شنبو 23503-82شنبو ساعت5دًعادی5      
 20-22ساعت 5

 34-522چيارشنبو الی جمعو *

Aveva Instrumentation 05/29 5 23عادی 2333333عادی 5    22-82ساعت5  عادی5یکشنبو 

 05/06-*05/23      تٓیّ يذارک يُٓذضی
23عادی5   
82فشرده5   

0133333عادی5  
  2433333فشرده5 

20503-23503ساعت5  جمعوعادی5   
34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5   

ٔ
ل 

تر
كُ

 ،
ك

لی
 د

ار
بس

ا
 

ٌ
ٕ
ضی

يب
ٕ
ات

 

Protool ( HMI) 06/02* 5 21فشرده 2033333فشرده5   34-22الی جمعو ساعت5  پنج شنبو *  

Wincc 05/04* 582فشرده 0133333فشرده5  34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

83فشردهAC 06/15* 5درايٕ  2333333فشرده5  34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

82فشرده5 *31/32 کبربری غبکّ صُؼتی 0033333فشرده5  34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

Control Valve & Safety Valve 05/18* 582فشرده 0233333فشرده5  34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

Intergraph INTools 05/25* 582فشرده 1333333فشرده5   4 -22چيارشنبو الی جمعو ساعت5*  

PLC  يمذيبتی (LOGO-S7-200)            05/11* 582فشرده 2033333فشرده5  34-22الی جمعو ساعت5 چيارشنبو  *   

طراحی تخصصی ضیطتى ْبی اػالٌ حريك 

( F&G)تػخیص گبز ٔ 
21فشرده 5             * 30/19             2833333فشرده5  34-22پنجشنبو الی جمعو ساعت5 *   

 PLC 1 05/18* 582فشرده 2333333فشرده5  34-22الی جمعو ساعت5 چيارشنبو  *   

 PLC 2 05/25* 2433333فشرده5  82فشرده 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

 افسار نرم با بتنی و فوالدی های سازه طراحی

 ETABS  با ای پوسته های المان طراحی و 

 )مقدماتی(SAFE افسار نرم

05/11*- 05/05 

 
82عادی5   

82فشرده5   

1333333عادی5  

1333333فشرده5   

22-24عادی 5 پنج شنبو ساعت5  
          34- 22جمعو ساعت5  

34-22شنبو الی جمعو ساعت5 چيار *   

ٌ
را

ػً
 

 افسار نرم با بتنی و فوالدی های سازه طراحی

 SAP2000  پوسته های المان طراحی و 

 )مقدماتی(SAFE2014 افسار نرم با ای
582 فشرده *05/18 51333333 فشرده  34-22و ساعت5 * چيارشنبو الی جمع   

 افسار َرو بب ٔضؼیت صٕرت برآٔرد يترِ

اکطم ٔ تذکبر  
82فشرده5  *05/04 34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  1333333فشرده 5   

582 فشرده *05/18  طراحی سازه های صنعتی  1333333فشرده5  
34-22چيارشنبو الی جمعو ساعت5  *  

 

 خطی وغیر استاتیکی و دینامیکی تحلیل

 (پیشرفته) SAP2000 افسار نرم با خطی
583 فشرده *05/25 51333333 فشرده  34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

 طراحی استاتیکی و دینامیکی خطی و غیر خطی

 و ETABS  افسار نرم با بتنی و فوالدی های سازه
 افسار نرم با ای پوسته های المان راحیط

SAFE)پیشرفته( 

582 فشرده *06/01 51333333 فشرده  34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

ای  برَبيّ َٕيطی در طراحی انًبَٓبی ضبزِ

 EXCEL  بب
82فشرده 5 *05/11 51333333 فشرده  34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

بٌ رٔزْبی برگساری )لاير( ّغٓري يذت)ضبػت(  دورهنام   دپبرًت

بب رٔيكرد اجرائي 2َفػّ كػي فبز  23عادی5 *05/05-05/25   

82فشرده5   

0033333عادی5  

2033333فشرده5   

33-20عادی5 پنجشنبو ساعت5  

34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5   

ي
بر

ؼً
 ي

ضٕابط ٔ يمررات غٓرداري بب رٔيكرد 

ّ برَبيّ ريسي ٔ برَبيّ دْي يؼًبري ب
05/26 -05/18* 

03عادی5   

82فشرده5   

0333333عادی5  

2033333فشرده5   

20-22ساعت5 پنج شنبو  عادی5  

34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5   

http://novinparsian.ir/CMS_UI/content.aspx?id=2090603
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 ًْراِ ضُذجبيغ غٓر تٓراٌ

 06/04 يببَي يؼًبري
83عادی5   

 

2333333عادی5  

 
         22 -82عادی 5 شنبو ىا ساعت 5

 05/08 ُْذضّ ترضیًي
03عادی5   

 

2333333عادی5  

 
      22 -82عادی 5  یكشنبو ىا ساعت 5

 05/25 غُبخت يٕاد ٔ يصبنح
83عادی5   

 

2333333عادی5  

 
22 -82عادی 5  چيارشنبو ىا ساعت 5  

03عادی5  06/06 ضبك غُبضي يؼًبري  

 

2333333عادی5  

 
22  -82عادی 5  دًشنبو ىا ساعت 5  

03عادی5  05/13 اتٕكذ يمذيبتي  
 

2333333عادی5  
 

34 -22عادی5 جمعو ىا ساعت 5  

 06/01 يمررات ٔ اضتبَذاردْبي يؼًبري
83عادی5   

 

2333333عادی5  

 
22 -82عادی 5  چيارشنبو ىا ساعت 5  

03عادی5  05/26 ػُبصر ٔ جسئیبت  
 

0333333عادی5  
 

22 -24عادی 5پنج شنبو ىا ساعت 5  

03عادی5  05/31 3اصٕل ٔ ضٕابط طراحي   

 

0333333عادی5  

 
22 -82عادی 5  سو شنبو ىا ساعت 5  

03عادی5  06/11 خاللیت در طراحي  

 

0333333عادی5  

 
              22 -82عادی 5 شنبو ىا ساعت 5

83عادی5  05/06 اتٕكذ پیػرفتّ  

 

0333333عادی5  

 
34 -22عادی5 جمعو ىا ساعت 5  

  3D MAX  03عادی5  05/13 يمذيبتي  
1333333عادی5  

 
34 -22ىا ساعت 5 عادی 5جمعو  

REVIT   03عادی5  05/20 يمذيبتي  
1333333عادی5  

 
34 -22عادی 5جمعو ىا ساعت 5  

03عادی5  06/17 آيٕزظ اضكیص ٔ راَذٔ يمذيبتي  
0333333عادی5  

 
34 -22عادی 5جمعو ىا ساعت 5  

83عادی5  06/02 2ػُبصر ٔ جسئیبت   

 

2333333عادی5  

 
22 -24عادی 5پنج شنبو ىا ساعت 5  

03عادی5  05/31 2اصٕل ٔ ضٕابط طراحي   
1333333عادی5  

 
22 -82عادی 5  سو شنبو ىا ساعت 5  

83عادی5  05/31 اصٕل ٔ ضٕابط طراحي يُظر  

 

0333333عادی5  

 
22 -82عادی 5  سو شنبو ىا ساعت 5  

03عادی5  05/25 اصٕل ٔ ضٕابط َٕرپردازي  
2333333عادی5  

 
22 -82عادی 5  چيارشنبو ىا ساعت 5  

3D MAX   ّ03عادی5  06/03 پیػرفت  
0333333عادی5  

 
34 -22عادی 5جمعو ىا ساعت 5  

PHOTOSHOP 05/26  503عادی  
2333333عادی5  

 
22 -24عادی 5پنج شنبو ىا ساعت 5  

REVIT   ّ03عادی5  06/10 پیػرفت 0333333عادی5  34 -22عادی 5جمعو ىا ساعت 5   

03عادی5  06/03 آيٕزظ اضكیص ٔ راَذٔ پیػرفتّ  
2333333عادی5  

 
34 -22عادی 5جمعو ىا ساعت 5  

بٌ رٔزْبی برگساری )لاير( غٓريّ )ضبػت( يذت شروعتاریخ  دورهنام   دپبرًت

ببزرضي ظرٔف تحت فػبر در حیٍ فرآيُذ 

 ASME SEC VIIIضبخت براضبش 
82فشرده5       *06/08           34-22و ساعت5 * چيارشنبو الی جمع 0233333فشرده5         

ظ
ٕ
ج

 

ببزرضي ظرٔف تحت فػبر در حیٍ 

 API 510ضرٔيص بر اضبش 
82فشرده5  *06/01 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

21فشرده5  *02/26 آغُبيي بب فهسات آُْي ٔ غیر آُْي 0233333فشرده5   34-22* پنجشنبو الی جمعو ساعت5   

حیٍ ببزرضي نٕنّ كػي صُؼتي در 

 API 570ضرٔيص بر اضبش 
82فشرده5  *05/25 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

 APIببزرضي يخبزٌ كى فػبر بر اضبش 

620 
82فشرده5  *05/18 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

 APIببزرضي يخبزٌ رخیرِ بر اضبش 

650 
82شرده5 ف            *05/11        0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

تٓیّ دضتٕرانؼًم جٕغكبري ٔ تبئیذ آٌ 

(WPS & PQR)  بر اضبشASME 

SEC IX 

82فشرده5  *06/22 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

ببزرضي جٕظ خطٕط نٕنّ بر اضبش 

 API 1104اضتبَذارد 
82فشرده5  *06/08 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

ببزرضي اضكهت ْبي فهسي بر اضبش 

AWS D1.1 
82فشرده5  *05/25 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

82فشرده5  *06/01 حفبظت كبتذي يمذيبتي 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

21فشرده5              *05/26 اػٕجبج در جٕغكبري تُع ْبي پطًبَذ ٔ 2833333فشرده5    34-22* پنجشنبو الی جمعو ساعت5 

حفبظت كبتذي ٔ آَذي بر اضبش 

 NACEاضتبَذاردْبي 
82فشرده5  *05/25 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

 

َكبت كبربردي در جٕغكبري تجٓیسات َفت 

 API 582یًي يطببك ، گبز ٔ پترٔغ

82فشرده5  *05/18 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

21فشرده5  *06/16 اصٕل يتبنٕژي ٔ تكُٕنٕژي جٕظ چذٌ 2833333فشرده5    34-22* پنجشنبو الی جمعو ساعت5 
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بر  WPS. PQR, WQTاصٕل َگبرظ 

 ASME SEC.9اضبش 
21فشرده5  *06/09 2833333فشرده5    34-22* پنجشنبو الی جمعو ساعت5 

82فشرده5  *06/01 ػًهیبت حرارتي فٕالدْب 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5    

اصٕل يتبنٕژي ٔ تكُٕنٕژي جٕظ 

 فٕالدْبي زَگ َسٌ
21فشرده5  *05/26 2833333فشرده5    34-22* پنجشنبو الی جمعو ساعت5 

21فشرده5  *05/12 اصٕل ٔ يتبنٕژي ػًٕيي 2833333فشرده5     34-22* پنجشنبو الی جمعو ساعت5 

82فشرده5  *05/11 خٕردگی در بٕيهرْب ) ديگ ْبی بخبر( 0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5     

82فشرده5  *05/04 خٕردگی در ٔاحذ آيیٍ پباليػگبِ ْب 0233333فشرده5     34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5  

82فشرده5  *06/08 اصٕل ٔ يببَی خٕردگی                   0233333فشرده5   34-22* چيارشنبو الی جمعو ساعت5     


