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

 01-10شنبو تا جمعو ساعت : Piping 95/09/01     041       00411111تريیک تربیت يتخصص 
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 ٔ گبزی ٔ َفت ْبی ِ پرٔژ در پبيّ طراحی

 َیرٔگبْی
 یرًز متٌال 9 عادی:          1011111 11 09/01

 Piping اصٕل اجرا در

 )بّ ًْراِ فیهى ْبی آيٕزغی(
  01 فشرده: *09/25

 4011111فشرده:
 بو ىمراه کتاب

 19-01پنجشنبو ً جمعو ساعت: *

 PIPING  طراحی تخصصی 

ٔ  Piping) اَتخبة جُص يٕاد،طراحی 

Support) 

 10عادی:  8/08-25/09
 0111111عادی: 

 بو ىمراه کتاب

ٌالی(2)  شنبوعادی: شنبو تا چيار   ىفتو مت

 01-10ساعت: 
 ً  جمعو 02-01ساعت:  عادی: پنجشنبو

 19-01ساعت:  

 کبرگـبِ ػًهـی طـراحی گـبو بّ گـبو

 Pipingپـرٔژِ 
 19-01* پنج شنبو تا جمعو  4011111 فشرده: 01فشرده:  18/09*

    CAESAR II 08/26*-08/27تحهیم تُع بب 
 14عادی: 

 14فشرده: 

 0011111عادی: 

 بو ىمراه کتاب

 4011111فشرده: 

 بو ىمراه کتاب

 9-02 پنج شنبو  ساعت :عادی: 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 19-01*چيارشنبو الی جمعو  1111111 فشرده: 14فشرده:  *08/19 پیػرفتّ CAESAR IIتحهیم تُع بب 

 19-01جمعو الی چيارشنبو  * 0011111 فشرده: 14فشرده:  *08/26 پیػرفتّ Piping طراحی 

 21/01-21/11عادی: پنجشنبو: 2111111عادی:  14عادی:  08/06 (1) یگبز ٔ پترٔغیً َفت، یزببٌ تخصص

 21/01-21/11عادی: پنجشنبو: 2011111عادی:  14عادی:  27/08 (2) یگبز ٔ پترٔغیً َفت، یزببٌ تخصص

 PDMS بب  یٔ يذنطبز یطراح
08/12*  -09/19-

10/01* 
 21عادی: 

 14فشرده: 

 4911111عادی: 

 4011111فشرده: 

 21/01-21/11شنبو  چيارعادی: شنبو ً 
 19-04عادی :جمعو :              

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

PDMS  ّپیػرفت 

 ((Catalogue PDMS, Admin 

PDMS) 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  1111111 فشرده: 14فشرده:  26/08*

PDMS ی  تكًیه  

Plant wave, Design, Draft)) 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0011111 فشرده: 11فشرده:  *08/19

يحبضببت ْیذرٔنیک ٔ ضبيسيُگ بب 

Pipenet 
 14: عادی  08/*21/08-11

 14فشرده: 

 0101111عادی: 

 0101111فشرده: 

 9-04ساعت : جمعوعادی: 

 19-01عو ساعت: * چيارشنبو الی جم

 PMS pipingَحِٕ تٓیّ يذرک 

Material Spec 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0141111فشرده:  11فشرده:  19/08*

براضبش َفت ٔ گبز نٕنّ خطٕط طراحی  

ASME B31.4, B31.8 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  4101111فشرده:  11:فشرده *09/03

ASME B31.3 یكذ طراح  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0141111فشرده:  11فشرده:  *08/26 

 01-10شنبو تا جمعو ساعت : Process 95/08/01 020 10111111يتخصص  تربیتتريیک 
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ٔ بررضی يخبطرات  PFD, P&IDطراحی 

 HAZOP Studyفرآيُذی 
09/24*-08/22 

 21عادی: 

 14فشرده: 

 4011111عادی: 

 4411111فشرده: 

 01:21 -11:21عادی: شنبو ساعت: 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 اصٕل ٔ طراحی تجٓیسات فرآيُذی

 )برای تٓیّ ديتب غیت(
09/03*-15/08 

 21عادی: 

 14فشرده: 

 4011111عادی: 

 4411111فشرده: 

 01:21-11:21ساعت: شنبو عادی:

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 Aspen  Hysys 08/19*-08/26ضبزی فرآيُذ بب  غبیّ
 21عادی: 

 14فشرده: 

 4011111عادی: 

 4111111فشرده: 

 01:21-11:21ساعت:  چيارشنبو  عادی :

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 Aspen Hysys فرآيُذبب ضبزی غبیّ

 پیػرفتّ
09/30 

 41عادی: 

 

 0011111عادی: 

 

 01-10ساعت:  شنبو سو عادی: 

 

 

 ASPEN PLUSبب  غبیّ ضبزی فرايُذ
     26/08-08/26*  

 21عادی: 
 14فشرده: 

 4011111عادی: 
 4011111فشرده: 

 01:21-11:21ساعت:  عادی چيارشنبو 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

  Aspen Plusغبیّ ضبزی فرايُذ بب 

 پیػرفتّ 
 21/01-21/11ساعت: شنبوعادی:  0111111عادی:  21عادی:  08/01

 يبژٔل در Lua َٕيطی کذ پیػرفتّ دٔرِ

Thermoflex 
 1 9-01ساعت:  پنج شنبو *  1111111فشرده:  0فشرده:  *08/13

 َفت پباليع فرآيُذْبی ضبزی غبیّ

 KBC Petro-SIMبب
 9-01الی جمعو ساعت:  پنج شنبو *  4011111فشرده:  01فشرده:                *08/20

 ی يُٓذضی غیًی بب َرو افساربرَبيّ َٕيط

MATLAB 
 19-01الی جمعو ساعت:  پنج شنبو *  2111111فشرده:  01فشرده:  *09/04

 َرو بب نٕنّ خطٕط ْیذرٔنیکی يحبضببت

 Pipe Phase,PipeSysافسار
 19-01الی جمعو ساعت:  پنج شنبو *  4011111فشرده : 01:فشرده *08/20

 یًیبيیغبیّ ضبزی ديُبيیكی فرآيُذْبی غ

Aspen HYSYS Dynamic 
 19-01الی جمعو ساعت:  پنج شنبو *  4011111فشرده : 01فشرده:  *09/18

افسار َرو فهربب غبکّ آَبنیس ٔ بررضی  

Aspen Flare-Net 
 19-01الی جمعو ساعت:  پنج شنبو *  0111111فشرده : 14فشرده:            *08/26

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

 01-10شنبو تا جمعو ساعت : 00011111 001 95/08/09 تريیک تربیت يتخصص تجٓیسات ثببت 
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 PVElite طراحي يخبزٌ تحت فػبر بب 

 ASME Sec.VIII Div Iٔ کذ 
 08/09 -08/19*    

 41عادی:

 14فشرده:

 0111111عادی: 

 0111111فشرده: 

 01-10ساعت: یکشنبو :  عادی

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

ASME Sec.VIII,Division2-Part 

5, Design by Analysis   
 21عادی:  08/ 27-   *08/12

 14فشرده: 

 0011111عادی: 

 4011111فشرده: 

 19-02ًپنج شنبو01-10: عادی : یکشنبو 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 
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 Aspenبی حرارتی  ببطراحي يبذل ْ

Bjac & HTRI 
08/26*-08/16 

 41عادی: 

 14فشرده:

 0111111عادی: 

 0111111فشرده: 

 01-10ساعت:  ی یکشنبو عاد

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

  طراحی يخبزٌ رخیرِ بر اضبش اضتبَذارد

API 650  َرو افسار ٔ Tank 
08/12*-08/11 

 14عادی: 
 14فشرده:

 4011111عادی: 
 4011111فشرده: 

 01-10ساعت: سو شنبو عادی : 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

AirCooled Heat Exchangers 

Design Approach 
10/06 

 14عادی: 
 

 4911111ادی: ع
 

 01-10ساعت:دًشنبو عادی : 
 

طراحی يخبزٌ تحت فػبر بب َرو افسار 

COMPRESS 
08/19*-09/15 

 14عادی: 

 14فشرده:    

 4011111عادی: 

 4011111فشرده: 

 01-10ساعت: دًشنبو عادی :

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 08/23-*08/26 َمػّ کػی تجٓیسات ثببت بب َرو افسار اتٕکذ
 14عادی:
 14فشرده: 

 4011111عادی: 
 4011111فشرده: 

 01-10سو شنبو ساعت:  عادی: یکشنبو،
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

برای  AME TANK آيٕزظ َرو افسار 

 طراحی يخبزٌ رخیرِ
08/12*-08/26 

 14عادی:  

 14فشرده:    

 4011111عادی: 

 4011111فشرده: 

 01-10شنبو ساعت :  چيارعادی : 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:     

 01-10شنبو تا جمعو ساعت : 02041111 10 95/08/05 تريیک تربیت يتخصص تجٓیسات دٔار
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   09/03-   *08/26 طراحی، يحبضببت ٔ اَتخبة پًپ ْب
 10عادی: 
 14فشرده: 

 0011111عادی: 
 0201111فشرده: 

 شنبو چيارشنبو،  دًشنبو ، عادی: 

 01-10ساعت :

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 19-01* چيارشنبو تا جمعو  1111111رده: فش 14فشرده:            *09/24 طراحی،يحبضبّ،اَتخبة پًپ ْبی پیػرفتّ

 ٔ ػًهکرد ، يحبضببت ، طراحی اصٕل

 گبزی ْبی تٕربیٍ در اضتبَذاردْب
 19-01* چيارشنبو تا جمعو  0201111فشرده:  14فشرده:  *08/26

تجٓیسات دٔار در صُبيغ 

 َفت،گبز،َیرٔگبْی ٔ اتًی 
 19-01معو * چيارشنبو تا ج 0011111فشرده:  14فشرده:  *08/26

 *09/17-09/01 طراحی ، يحبضببت ٔ اَتخبة کًپرضٕرْب
 10عادی: 

 14فشرده: 

 0011111عادی: 

 0201111فشرده: 

   چيارشنبوشنبو، دً ، شنبو عادی:

 01-10ساعت :

 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 01-10عت :شنبو تا جمعو سا 9011111 01 95/08/05 تريیک تربیت يتخصص صُبيغ ٔ يذيريت 
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Primavera(p6) 10/01*-09/02 
 21عادی: 
 14فشرده: 

 4011111عادی:
 4111111فشرده:

ً پنج  شنبو 01: 21-10ساعت: سو شنبو  عادی

 02-:01:21 ساعت:

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

MSP(Microsoft Project) 09/17*- 08/23 
 21عادی: 
 14فشرده: 

 2011111عادی: 
 2011111 فشرده:

 01:21-11:21ساعت: یکشنبو: عادی
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  4111111فشرده:  14فشرده:  *PMBOK 09/17يذيريت پرٔژِ بب اضتبَذارد

 19-01لی جمعو ساعت: ا پنج شنبو * 2111111فشرده:  01فشرده: *08/06 ضبخت داغبٕرد ْبی يذيريتی در اکطم

آغُبيی بب يترِ ٔ برآٔرد ٔ صٕرت ٔضؼیت 

 َٕيطی بب اکطم
 19-01الی جمعو ساعت:  چيارشنبو *  2011111فشرده:  14فشرده:  *08/26

COMFAR III 08/12*  :19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0101111فشرده:  14فشرده 

 19-01الی جمعو ساعت:  پنج شنبو *  2111111فشرده:  01:فشرده *08/13 کبربرد اکطم در کُترل پرٔژِ

Cost Control 09/25* :19-01* پنجشنبو الی جمعو ساعت:  4111111فشرده:  01فشرده 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  4111111فشرده:  14فشرده:  *EPC 08/19ْبی رٔژِٔاجرای پيريت يذ

 Solid worksيذنطبزی ٔ طراحی 

 يبتی()يمذ
09/24*-08/11 

 11عادی: 
 14فشرده: 

 0011111عادی: 
 4211111فشرده:

 01-10سو شنبو ساعت:  عادی: یکشنبو،
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

ک
َی

کب
ي

 

 Solid worksيذنطبزی ٔ طراحی 

 )پیػرفتّ(
09/24*-09/21 

 41عادی: 

 14فشرده: 

 0111111عادی: 

 4411111فشرده:

 01-10نبو ساعت: سو ش عادی: یکشنبو،

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 41عادی:  CATIA I 09/26يذنطبزی ٔ طراحی 
 0011111عادی :    

 
 10-02ساعت:  جمعو :عادی

 10-02ساعت:  جمعوعادی:          0111111عادی :      01عادی:  CATIA II 09/26يذنطبزی ٔ طراحی 

 01-10ساعت:  عادی: دًشنبو ً چيارشنبو          1111111عادی :      14عادی:  CATIA III 10/01يذنطبزی ٔ طراحی 

AUTO CAD 2D 09/29  -08/28      :1111111عادی : 21عادی      
 01:21-11:21ساعت:  ً دًشنبوعادی: شنبو 

 19-04جمعو ساعت: 

AUTO CAD 3D 08/27*-08/07 
 11عادی: 

 01فشرده:

 1101111عادی: 

 1111111فشرده:

 19-02ساعت : جمعو عادی : 

 19-01الی جمعو ساعت: پنج شنبو *      

INVENTOR 02-01پنج شنبو  ساعت :عادی:  1111111عادی: 41عادی:  08/27 يمذيبتی 

INVENTOR ّ01-10عادی: یکشنبو، سو شنبو ساعت:  1111111عادی: 01عادی:  08/25 پیػرفت 

ANSYS Workbench 1 09/03*-08/24 
 01عادی: 
 14فشرده:

 0111111عادی: 
 4011111فشرده :

 01-10ساعت:  دًشنبو عادی:
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

ANSYS Workbench 2 08/24  :01-10ساعت: دًشنبو شنبو ، عادی : 0111111عادی:  41عادی 

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

 افسار طراحی ٔ يذنطبزی ضّ بؼذی بب َرو

NX 
  19-04عادی: جمعو ساعت:  1111111عادی: 11عادی:  10/03
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ABAQUS I 09/03*-08/23 
 41عادی: 

 14فشرده :

 1111111عادی: 

 4011111فشرده :

 01-10عادی: یكشنبو ساعت: 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

ABAQUS II 09/30  :01-10ساعت:  سو شنبو عادی:  0111111عادی:  41عادی 

ANSYS FLUENT 1 08/26 *-09/18   :01عادی 

 14فشرده :

 0111111عادی:

 4011111فشرده :

 04-00:پنج شنبو عادی: 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

ANSYS FLUENT 2 09/25 19-02ساعت:  پنج شنبو عادی:  0411111عادی: 41:عادی 

PRO/ENGINEER 10/10  :19-04عادی: جمعو ساعت:  1111111عادی: 14عادی 

تريیک تربیت يتخصص تبضیطبت ٔ تٕٓيّ 

 01-10شنبو تا جمعو ساعت : 04011111        020 95/08/14 يطبٕع
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 *HVAC I 08/28    -08/26 یطراح

 01عادی: 

 14فشرده: 
 ىمراه کتاب( (

 

 

 0011111عادی: 
 4111111فشرده :

 

 04-09عادی: جمعو  ساعت: 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 01-10ساعت: دًشنبو عادی:  4411111 41عادی:  08/24 پیػرفتّ (-ضريبيع(  HVACIIطراحی 

 HVAC III یطراح

 )تبضیطبت يکبَیکی ٔ گبزرضبَی (
 10:21-02: 21عادی :جمعو ساعت 0111111 40عادی:  10/03

CARRIER 16-09/24*/08 
 21عادی: 

 14فشرده: 

 

 4011111عادی:
 4111111فشرده: 

 01-10ساعت:  یکشنبو عادی: 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

 َمػّ كػی تبضیطبت

Auto Cad  Mep HVAC 
 01- 10:چيارشنبو عادی: 1111111 01عادی:  08/19

پهّ برلی  طراحی ٔاَتخبة آضبَطٕر ٔ

 درضبختًبٌ
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  4111111 14فشرده:              *08/26

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  4111111 14فشرده:  *08/26 تبضیطبت بیًبرضتبَی

اصٕل طراحی ٔ کبرکرد چیهرْب ٔ دضتگبِ 

 خُک کٍ
 01-10عادی :دًشنبو ساعت : 4111111 14: عادی  09/01

 10-00پنجشنبو الی جمعو ساعت: * 4111111           00فشرده:             *08/13 طراحی ضَٕب، اضتخر ٔ جکٕزی

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  4111111 14فشرده:  *Fire Fighting 09/03آتع َػبَی 

Revit 2016 Mep  01-10شنبو  ً چيارشنبو ساعت : عادی : 0911111 41عادی:  08/22 يکبَیکبل 

Revit Mep 2016 01-10عادی :دًشنبو ساعت : 0011111 14: عادی  07/26 پیػرفتّ يکبَیکبل 

دٔرِ آيٕزغی تئٕری ٔ ػًهی ضیطتى ْبی 

 ضردکُُذِ صُؼتی 
 19-00عادی : پنج شنبو ً جمعو ساعت:  1201111 91عادی : 10/02

 19-01اعت: * چيارشنبو الی جمعو س 4111111 14فشرده:  *09/24 اصٕل طراحی ضیطتى ْبی بخبر

تريیک تربیت يتخصص تبضیطبت 

 01-10شنبو تا جمعو ساعت : 01111111 004 95/07/08 انکتريکی پهُت ْبی صُؼتی ٔ ضبختًبَی   

ق
بر

 

طراحی تبضیطبت انکتريکی پهُتٓبی صُؼتی 

 ٔ ضبختًبَی
09/24*-08/20 

 21عادی: 

 14فشرده: 
 

 4011111عادی: 

 4111111فشرده: 

 01-10عت: سا پنج شنبوعادی: 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

طرح ٔ اجرای ًْبُذی انکتريکی  در 

 ضبختًبٌ ْب 
 1 9-01* جمعو ساعت:  0401111 0فشرده:  *09/05

 ETAP 10/01*-08/29طراحی تحهیم ٔ غبکّ بب َرو افسار
 21عادی: 
 14 :فشرده

 

 4011111عادی: 

 4111111فشرده:

 01-10ساعت:شنبو عادی:

 19-01ارشنبو الی جمعو ساعت: * چي

 *08/24-09/24 (MV/LV)طراحی تببهْٕبی 
 21عادی: 
 14فشرده: 

 

 4011111عادی: 
 4111111:فشرده

 

 01-10ساعت:  دًشنبو  عادی:

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

ضیطتى زيیٍ ٔ حفبظت  تخصصي  طراحی

صُؼتي ٔ  یدر برابر صبػمّ پهُت ْب

 یضبختًبَ

07/26-09/24* 

 14عادی: 

 14 :فشرده
 

 4011111عادی: 

 4111111فشرده:

 01-10ساعت:  دًشنبوعادی:

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

تريیک تربیت يتخصص غبکّ ْبی اَتمبل 

 01-10شنبو تا جمعو ساعت : 00091111 04 95/08/19 ٔ تٕزيغ 

 14 :فشرده *EPLAN 08/19 افسار َرو
 

 19-01شنبو الی جمعو ساعت: * چيار 0111111فشرده:

 طراحی و تحلیل شبکه با نرم افزار
DIGSILENT 

09/24* 
 14 :فشرده

 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0011111:فشرده

 َرو بب ْب رنّ بُذی پیکرِ ٔ حفبظت ، رنّ

 زيًُص Digsi افسار
08/26* 

 14:فشرده 

 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0001111فشرده:

 طراحی تبضیطبت انکتريکی

 BMS ٔ  ضؼیف جريبٌ
 19-01پنجشنبو الی جمعو ساعت: * 4111111فشرده:  01فشرده:  *10/02

 DC Charger & UPS طراحی  ببتری، 

Sizing 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0011111فشرده: 14فشرده:  17/09*

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0001111فشرده:  14فشرده:  *HV 08/12بخع -لٕی فػبر ْبی پطت طراحی

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0001111فشرده: 14فشرده:  *LV 09/03 بخع - لٕی فػبر پطتٓبی طراحی

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0001111فشرده: 14فشرده:  *09/03 پطت ٔ خط گرايع - پیػرفتّ رنّ ٔ حفبظت
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ػی ٔاحذْبی صُؼتی ٔ ضبختًبَی بب َمػّ ک

Revit Mep Electrical 
14فشرده:  *08/26  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0001111فشرده: 

 *Dialux 08/26  افسار َرو ٔ رٔغُبيی يُٓذضی
14فشرده:   

 
 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  4111111فشرده:

01: فشرده *08/06 ايًُی غبکّ ٔ تبضیطبت برلی  
 4111111فشرده:

 
19-01پنجشنبو الی جمعو ساعت: *  

AutoCAD Electrical 09/30 -09/03*  :20عادی  

14فشرده:   

4011111عادی:  

4111111فشرده:   

 01-11ساعت:   سو شنبو عادی: 

 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت: 

فػبر يتٕضط پطت تجٓیسات بب اغُبيی 14فشرده:  *09/17  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  4111111فشرده:   

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

01فشرده:  *09/25 يٕتٕرْبی انکتريکی 4111111فشرده:   19-01پنجشنبو الی جمعو ساعت: *   

 

تبضیطبت  کبرگبِ ػًهی طراحی ٔ َظبرت

 انکتريکی ضبختًبٌ
21عادی:  09/28-*10/08  

14فشرده:   

 4911111عادی: 

 4011111فشرده : 

01-10ساعت: شنبویکعادی:   

19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:   

 ْبی غبکّ گرايع - پیػرفتّ رنّ ٔ حفبظت

 تٕزيغ ٔ صُؼتی
14فشرده:  09/24 0001111فشرده:   19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

غُبخت ، تطت ٔ راِ اَذازی 

 تراَطفٕريبتٕرْبی لذرت
4111111فشرده:   14فشرده: *09/03  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  

 01-10شنبو تا جمعو ساعت : 02011111 011 95/08/08 تريیک تربیت يتخصص ابسار دلیك

ل 
ر
نت
 ك

ق،
قي

 د
ر
سا

اب

ً 
ن

يٌ
س

ما
تٌ

ا
 

ابسار دلیك یطراح یتئٕر  08/10-09/03* 
41عادی:   

14فشرده:   

0111111عادی:  

4011111فشرده:   

 00:21-10شنبو ساعت:دً- شنبو عادی:     

 19-01:چيارشنبو الی جمعو *

Aveva Instrumentation 08/23 : 41عادی 0011111عادی    01-10ساعت:  عادی:یکشنبو 

 08/27-*09/24    تٓیّ يذارک يُٓذضی
20عادی:   
14فشرده:   

0111111عادی:  
  4011111فشرده: 

02-01عادی: پنجشنبو ساعت:  
19-01و الی جمعو ساعت: * چيارشنب  

ٔ
ل 

تر
كُ

 ،
ك

لی
 د

ار
بس

ا
 

ٌ
ٕ
ضی

يب
ٕ
ات

 

Protool ( HMI) 08/27* : 01فشرده 4111111فشرده:   19-01پنجشنبو ً جمعو ساعت: 

Wincc 09/24* :14فشرده 4111111فشرده:  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

10فشرده: *AC 09/17درايٕ  4111111فشرده:  19-01ساعت:  * چيارشنبو الی جمعو   

14فشرده: *09/24 کبربری غبکّ صُؼتی 4011111فشرده:  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

Control Valve & Safety Valve 10/01* :14فشرده 0411111فشرده:  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

Intergraph INTools 08/12* :14فشرده 1111111فشرده:   9 -01عو ساعت:چيارشنبو الی جم*  

زببٌ تخصصي )ابسار دلیك( دٔرِ 14:عادی  09/05  2111111:عادی                01 -04عادی : جمعو ساعت : 

PLC  يمذيبتی (LOGO-S7-200)      09/03*-08/12* :14فشرده 2011111فشرده:  19-01الی جمعو ساعت: چيارشنبو  *   

 PLC 1 08/19* :14فشرده 2011111فشرده:  19-01الی جمعو ساعت: ارشنبو چي *   

 PLC 2 10/15* 2911111فشرده:  14فشرده 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

طراحی ضبزِ ْبی فٕالدی ٔ بتُی بب َرو افسار  

SAP2000 ٔ طراحی انًبٌ ْبی پٕضتّ ای بب  

 )يمذيبتی(SAFE2014 َرو افسار 

08/05* 
08/13 

10عادی:   
14فشرده:   

0011111عادی:  
0011111فشرده:   

04-09عادی : پنج شنبو ساعت:  

       19- 04جمعو ساعت:  

19-01شنبو الی جمعو ساعت: چيار *   

ٌ
را

ػً
 

تحهیم ديُبيیکی ٔ تحهیم غیرخطی بب َرو 

 ETABS افسار
14: فشرده *08/12 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

11فشرده:  *08/26 يترِ ٔ برآٔرد 19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:  0111111ده :فشر   

 تٓیّ َمػّ ْبی ضبزِ ْبی فهسی

 X_Steel بب 
14: فشرده *09/03  4011111فشرده:  

19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:   

 

طراحی ضبزِ ْبی صُؼتی ٔ تحهیم ٔ 

 طراحی يخبزٌ ٔ ديٕار ْبی حبئم

 SAPبب َرو افسار 

14: فشرده *08/19 0411111: فشرده  19-01الی جمعو ساعت:  سو شنبو*    

 تحهیم ديُبيیکی ٔ تحهیم غیر خطی

 )پیػرفتّ( SAP بب َرو افسار
14: فشرده *08/26 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

 تحهیم ٔ طراحی ضبزِ ْب

 STAAD.pro بب َرو افسار
14: فشرده *09/24 0411111: فشرده  19-01معو ساعت: * چيارشنبو الی ج   

 ای بب برَبيّ َٕيطی در طراحی انًبَٓبی ضبزِ

 EXCEL 
14فشرده : *09/17 1111111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

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

بب رٔيكرد اجرائي 2َفػّ كػي فبز   09/18-08/19* 
41عادی:  

14فشرده:   

0011111دی:عا  

4011111فشرده:   

19-04عادی: پنجشنبو ساعت:  

19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:   

ي
بر

ؼً
 ي

ضٕابط ٔ يمررات غٓرداري بب رٔيكرد 

برَبيّ ريسي ٔ برَبيّ دْي يؼًبري بّ 

  ًْراِ ضُذجبيغ غٓر تٓراٌ

10/03-09/03* 
21عادی:   
14فشرده:   

0111111عادی:  
4011111فشرده:   

19-04اعت:س جمعو عادی:  
19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:   

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

ببزرضي ظرٔف تحت فػبر در حیٍ فرآيُذ 

 ASME SEC VIIIضبخت براضبش 
14: فشرده   *09/24            19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:         

ظ
ٕ
ج
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 ه می گردد.درصد مالیات افزود3در صورت معرفی و ثبت نام دانشجو از طرف شرکت ، به شهریه های مذکور   نکته  :

ف تحت فػبر در حیٍ ببزرضي ظرٔ

 API 510ضرٔيص بر اضبش 
14: فشرده *09/17 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

ببزرضي نٕنّ كػي صُؼتي بر اضبش 

ASME B31.3 
14: فشرده *10/01 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

ببزرضي نٕنّ كػي صُؼتي در حیٍ ضرٔيص 

 API 570بر اضبش 
14: فشرده *10/08 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

 APIببزرضي يخبزٌ كى فػبر بر اضبش 

620 
14: فشرده *10/15 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

14: فشرده            *API 650        10/22ببزرضي يخبزٌ رخیرِ بر اضبش  0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

تٓیّ دضتٕرانؼًم جٕغكبري ٔ تبئیذ آٌ 

(WPS & PQR)  بر اضبشASME 

SEC IX 

14: فشرده *10/29 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

ببزرضي جٕظ خطٕط نٕنّ بر اضبش 

 API 1104اضتبَذارد 
14: فشرده *10/01 0411111: فشرده  19-01يارشنبو الی جمعو ساعت: * چ   

ببزرضي اضكهت ْبي فهسي بر اضبش 

AWS D1.1 
14: فشرده *10/29 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

01: فشرده *10/23 ببزرضي رَگ ٔ پٕغع 4111111: فشرده   19-01پنجشنبو الی جمعو ساعت: * 

0: فشرده           *10/17 آغُبيي بب كهیذ ٔ فٕالد 2911111: فشرده   1 9-01* جمعو ساعت:  

حفبظت كبتذي ٔ آَذي بر اضبش 

 NACEاضتبَذاردْبي 
14: فشرده *08/12 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

 

َكبت كبربردي در جٕغكبري تجٓیسات َفت 

 API 582، گبز ٔ پترٔغیًي يطببك 

14: فشرده *10/15 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

01: فشرده *10/09 اصٕل يتبنٕژي ٔ تكُٕنٕژي جٕظ چذٌ 4111111: فشرده   19-01پنجشنبو الی جمعو ساعت: * 

0: فشرده *10/24 غُبخت إَاع انكترٔد ْب ٔ اَتخبة آَٓب 2911111: فشرده   1 9-01* جمعو ساعت:  

14: هفشرد *10/22 ػًهیبت حرارتي فٕالدْب 0411111: فشرده  19-01* چيارشنبو الی جمعو ساعت:    

اصٕل يتبنٕژي ٔ تكُٕنٕژي جٕظ 

 فٕالدْبي زَگ َسٌ
01: فشرده *10/02 4111111: فشرده   19-01پنجشنبو الی جمعو ساعت: * 


