
توضیحات مدت دوره (ساعت)مـــاه برگزاري تعداد نفرات نوع دوره کد دوره نام دوره آموزشی ردیف

1H2S 21001آشنایی  با خطرات  گازHSE67 8فروردین
2HSE  21002مقررات  و اصولHSE90 8فروردین
16فروردین 12تخصصی12013مدیریت  خرید داخلی                                          3
8فروردین 30تخصصی 16025کاربرد قانونی سالح 4
5DCS4103824فروردین 12فنی و تخصصی
32فروردین 10فنی و تخصصی57016نیوماتیک صنعتی 6
24فروردین 162مدیریتی13010مهارتهاي ارتباطی7
16فروردین 50مدیریتی 13005پرورش  کارمندان                                             8
16فروردین 75عمومی 10001آیین  نگارش  و مکاتبات  اداري                               9
16اردیبهشت21206HSE35ارگونومی عمومی 10
16اردیبهشت21403HSE20آشنایی  با وسایل  حفاظت  فردي                               11
16اردیبهشت21423HSE92ایمنی  کار در فضاي  بسته  و محدود                           12
16اردیبهشت21407HSE31ایمنی برق 13
14LC 24اردیبهشت9تخصصی11018اصول اعتبارات اسنادي و مراحل اجراي
8اردیبهشت25تخصصی1603کنترل خودرو وافراد15
16IPS 40اردیبهشت11فنی و تخصصی28807استانداردهاي سرویس هاي جانبی
16اردیبهشت14فنی و تخصصی51047اجکتورها17
24اردیبهشت6فنی و تخصصی65012آزمایشگاه  آبهاي  صنعتی                                     18
19PLC-32اردیبهشت61فنی و تخصصی41044مقدماتی
24اردیبهشت5فنی و تخصصی65023جذب اتمی 20

شازند  شرکت پاالیش نفت امام خمینی ( ره ) 

آموزش و تجهیز نیروي انسانی

تقویم آموزشی سال 1395



24اردیبهشت5فنی و تخصصی40005سیستم ارتینگ ابزار دقیق21
225S  16اردیبهشت58مدیریتی9038اصول  سازماندهی  محیط کار با نگرش
16اردیبهشت20مدیریتی9047تکنیکهاي ارزیابی 23
16اردیبهشت32مدیریتی 9056اصول سرپرستی24
16اردیبهشت90عمومی10008گزارش نویسی فارسی 25
16خرداد21226HSE51اصول  کمکهاي  اولیه  ـ مقدماتی                              26
24خرداد21417HSE46ایمنی  فرایند                                               27
16خرداد21421HSE40ایمنی  و آتش  نشانی  عمومی                                  28
8خرداد9028HSE96مدیریت استرس 29
16خرداد9تخصصی12028آشنایی  با بارنامه  ها و اسناد حمل                          30
31F.F.S 24خرداد5فنی و تخصصی27421ارزیابی قابلیت سرویس دهی
24خرداد5فنی و تخصصی57004ابزار شناسی ماشین آالت32
32خرداد17فنی و تخصصی41005اصول  کنترل  فرآیند                                         33
32خرداد28فنی و تخصصی52002پمپها ـ اصول  بهره  برداري  و کاربرد آنها                   34
24خرداد19فنی و تخصصی42026ترانسفورماتورهاي  قدرت                                      35
40خرداد17فنی و تخصصی52018توربینهاي  گازي  ـ اصول  بهره  برداري  و کاربرد آنها        36
16خرداد49فنی و تخصصی61052کاتالیستهاي  صنعتی  (مقدماتی  )37
8خرداد6مدیریتی623077سیگما38
16خرداد18مدیریتی13310توانمند سازي  منابع  انسانی                                 39
24خرداد162مدیریتی13010مهارتهاي ارتباطی40
8خرداد108مدیریتی13007هوش هیجانی 41
16خرداد25عمومی9001نظام پیشنهادها42
43PSM- 24تیر21432HSE8سیستم  مدیریت  ایمنی  فرایند
44HSE 21014آشنائی با شاخص هاي ارزیابی عملکردHSE616تیر
16تیر21408HSE5ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی 45
16تیر21430HSE46خطاهاي  انسانی  در صنعت  نفت                                46
24تیر6تخصصی20004اصول و روشهاي گزارش نویسی فنی 47
48IPS 32تیر8فنی و تخصصی28816استانداردهاي
32تیر11فنی و تخصصی52039آب  بندها و نشت  بندها                                      49
50COMFAR- 24تیر23فنی و تخصصی24011نرم  افزار امکان  سنجی  اقتصادي
24تیر28فنی و تخصصی51018احتراق و کوره ها 51



52PLC-32تیر10فنی و تخصصی41045پیشرفته
32تیر45فنی و تخصصی52024کمپرسورها ـ اصول  بهره  برداري  و کاربرد آنها               53
24تیر8فنی و تخصصی27447بازرسی فنی عمومی54
16تیر16مدیریتی9003اصول پیشرفته سرپرستی 55
24تیر9مدیریتی9019روشهاي  حل  مسئله  و تصمیم  گیري                            56
57IMS 16تیر29مدیریتی 23039ممیزي  داخلی  الگوي  سیستم  مدیریت  یکپارچه  ـ
16تیر8عمومی14130آشنایی  با قوانین  کار و تامین  اجتماعی                     58
59word20077001 24تیر5کامپیوتر
60MSDS- 16مرداد 21425HSE18برگه  اطالعات  ایمنی  مواد
16مرداد 21406HSE18ایمنی  الکتریسیته                                           61
16مرداد 21801HSE66مبانی  پدافند غیر عامل                                      62
63HSE  21002مقررات  و اصولHSE90 8مرداد
8مرداد 16تخصصی 16012بسته هاي مشکوك و نحوه برخورد64
24مرداد 9فنی و تخصصی42003اصول  حفاظت  الکتریکی                                       65
16مرداد 7فنی و تخصصی21405اصول  طناب  بندي                                            66
40مرداد 30فنی و تخصصی61013اصول  عملکرد و مبانی  طراحی  راکتورها در صنایع  شیمیایی     67
مرداد 7فنی و تخصصی61012انتقال  به  ثابت  ـ ایی  با دیگهاي  بخار                    68
40مرداد 6فنی و تخصصی52001انواع  و کاربرد تجهیزات  دوار در صنعت  نفت                  69
24مرداد 35فنی و تخصصی61040شبیه  سازي  واکنشهاي  کاتالیستی                             70
24مرداد 7فنی و تخصصی52044گیربکسها ـ اصول  نگهداري  و تعمیرات  و عیب  یابی            71
16مرداد 11مدیریتی9004اصول و فنون مذاکره 72
24مرداد 162مدیریتی13010مهارتهاي ارتباطی73
8مرداد 108مدیریتی13007هوش هیجانی 74
16مرداد 90عمومی10008گزارش نویسی فارسی 75
76HAZMAT 24شهریور21410HSE13ایمنی  حمل  و نقل  و بارگیري  و تخلیه  مواد شیمیاي- 1
77H2S 21001آشنایی  با خطرات  گازHSE678شهریور
16شهریور21423HSE90ایمنی  کار در فضاي  بسته  و محدود                           78
16شهریور21440HSE6مقررات  ایمنی  باالبرها                                     79
40شهریور5تخصصی11044بودجه ریزي عملیاتی 80
شهریور18فنی و تخصصی61023انتقال  به  ثابت  تفکیک    (برجهاي تفکیک)81
16شهریور9فنی و تخصصی81002برنامه ریزي عملیات پاالیش82



16شهریور6فنی و تخصصی61026بهبود عملکرد فرآیند بخار 83
32شهریور15فنی و تخصصی52004پمپهاي  گریز از مرکز ـ تعمیرات  و نگهداري                   84
32شهریور7فنی و تخصصی51007تحلیل برجها و ظروف تحت فشار 85
32شهریور6فنی و تخصصی42024مولدهاي برق86
16شهریور6فنی و تخصصی65002شیمی  نفت  و گاز                                            87
8شهریور7مدیریتی9007ایجاد انگیزش88
16شهریور7مدیریتی15020سخنوري  و فن  بیان                                          89
16شهریور10مدیریتی9032مدیریت تغییر 90
16شهریور75عمومی 10001آیین  نگارش  و مکاتبات  اداري                               91
24مهر21424HSE16بررسی  و تجزیه  و تحلیل  حوادث                              92
40مهر65001HSE6اصول  ایمنی  در آزمایشگاه                                   93
16مهر21213HSE28تخلیه و امداد پزشکی 94
8مهر9028HSE96مدیریت استرس 95
24مهر18تخصصی12020قانون  برگزاري  مناقصات                                     96
24مهر9فنی و تخصصی21620تصفیه  فاضالبهاي  صنعتی                                     97
40مهر17فنی و تخصصی52019توربینهاي  گازي  ـ تعمیرات  و نگهداري                       98
مهر5فنی و تخصصیجابجاي بار در اوزان متفاوت99
24مهر9فنی و تخصصی51046خشک کن ها100
24مهر22فنی و تخصصی81003خطرات آب در سیستم هاي پاالیش101
40مهر9فنی و تخصصی41079شیر هاي کنترل 102
32مهر6فنی و تخصصی65003لوازم  و تجهیزات  عمومی  آزمایشگاه                          103
24مهر162مدیریتی13010مهارتهاي ارتباطی104
8مهر108مدیریتی13007هوش هیجانی 105
16مهر50مدیریتی 13005پرورش  کارمندان                                             106
16مهر7عمومی13209اصول قراردادهاي اداري107
16آبان21409HSE19ایمنی  جوشکاري  و برشکاري                                   108
16آبان21016HSE6تکنیکهاي  ارزیابی  ریسک                                     109
32آبان13914HSE18روانشناسی صنعتی 110
40آبان21227HSE27نجات از ارتفاع (کمکهاي اولیه پیشرفته )111
16آبان15تخصصی12018قوانین  و مقررات  بازرگانی                                  112
24آبان8تخصصی11019قوانین مالیاتی113



114PLC-32آبان61فنی و تخصصی41044مقدماتی
24آبان20فنی و تخصصی51044تله هاي بخار 115
116XRF  16آبان5فنی و تخصصی65026دستگاه  فلوئوروسانس  اشعه  ایکس
24آبان14فنی و تخصصی51023شیرآالت صنعتی 117
118PFD/P&ID  24آبان14فنی و تخصصی61003مبانی  دیاگرام  فرایندي
24آبان16فنی و تخصصی51011مبدلهاي حرارتی - تعمیرات و نگهداري 119
32آبان6فنی و تخصصی42028تعمیر و نگهداري  ترانسفورماتورهاي  توزیع  و قدرت            120
1215S  16آبان58مدیریتی9038اصول  سازماندهی  محیط کار با نگرش
8آبان20مدیریتی9042کار تیمی 122
24آبان13مدیریتی9051مهارتهاي کلیدي مدیریت 123
16آبان29عمومی 13008فرهنگ والگوي رفتاري در صنعت124
16آذر21226HSE51اصول  کمکهاي  اولیه  ـ مقدماتی                              125
24آذر21417HSE46ایمنی  فرایند                                               126
16آذر21421HSE40ایمنی  و آتش  نشانی  عمومی                                  127
128HSE  21002مقررات  و اصولHSE908آذر
32آذر12تخصصی 26014نرم  افزار آماري  SPSS-مقدماتی                              129
32آذر31فنی و تخصصی52013توربینهاي بخارـ اصول  بهره  برداري  و کاربرد آنها           130
24آذر6فنی و تخصصی40005سیستم  ارتینگ  و صاعقه  گیرها                               131
24آذر16فنی و تخصصی51025شیرآالت صنعتی - تعمیرات و نگهداري 132
24آذر7فنی و تخصصی27812فیتري 133
16آذر49فنی و تخصصی61052کاتالیستهاي  صنعتی  (مقدماتی  )134
32آذر45فنی و تخصصی52024کمپرسورها ـ اصول  بهره  برداري  و کاربرد آنها               135
24آذر11فنی و تخصصی41001مبانی ابزار دقیق136
16آذر14مدیریتی9015تفکر سیستمی                                                 137
8آذر27مدیریتی9043مدیریت  خالقیت   و نوآوري  (کارگاه  بازیهاي  خالق  )138
16آذر17مدیریتی9037نگرش  و تغییر نگرش                                          139
24آذر32عمومی13922مهارتهاي زندگی 140
16دي21423HSE90ایمنی  کار در فضاي  بسته  و محدود                           141
16دي21622HSE20رشد میکروبها در آبهاي  صنعتی  و روشهاي  کنترل  آن           142
16دي21437HSE18کار در ارتفاع 143
16دي21808HSE36مدیریت بحران 144



32دي5تخصصی14503قوانین و  مقررات معامالت دولتی 145
24دي13فنی و تخصصی61049فرایند شیرین  سازي  گاز                                     146
24دي5فنی و تخصصی81004فرآیند پاالیش نفت خام 147
148GC/MASS  32دي12فنی و تخصصی65036کار با دستگاه
40دي6فنی و تخصصی52030کمپرسورهاي  رفت  و برگشتی  ـ تعمیرات  و نگهداري             149
40دي21فنی و تخصصی52043گاورنرها ـ اصول  اساسی                                      150
16دي27فنی و تخصصی51013مبدلهاي حرارتی 151
40دي28فنی و تخصصی57006نقشه  کشی  و نقشه  خوانی  صنعتی                             152
40دي8مدیریتی9010برنامه  ریزي  استراتژیک                                     153
24دي162مدیریتی13010مهارتهاي ارتباطی154
24دي12مدیریتی9040مدیریت بهره وري پیشرفته 155
16دي75عمومی 10001آیین  نگارش  و مکاتبات  اداري                               156
8بهمن21627HSE37مبانی  محیط زیست                                            157
16بهمن21430HSE46خطاهاي  انسانی  در صنعت  نفت                                158
8بهمن9028HSE96مدیریت استرس 159
8بهمن9تخصصی11043مالیات بر ارزش افزوده160
8بهمن7فنی و تخصصی61022فرآیند تولید ازت و اکسیژن161
32بهمن9فنی و تخصصی52035فنها و بلوورها ـ اصول  بهره  برداري  و تعمیر و نگهداري      162
16بهمن20فنی و تخصصی61053کاتالیستهاي  صنعتی  (پیشرفته  )163
24بهمن6فنی و تخصصی41009کالیبراسیون عمومی 164
40بهمن12فنی و تخصصی52031کمپرسورهاي  روتاري  ـ تعمیرات  و نگهداري                    165
24بهمن4فنی و تخصصی51020کوره ها -تعمیرات و نگهداري 166
167MPS 24بهمن6فنی و تخصصی25003نرم افزار برنامه ریزي تعمیرات
16بهمن19مدیریتی9017تکنیکهاي  برنامه  ریزي                                      168
16بهمن5مدیریتی9036مدیریت استراتژیک 169
16بهمن18مدیریتی9034مدیریت زمان 170
16بهمن90عمومی10008گزارش نویسی فارسی 171
16بهمن75عمومی 10001آیین  نگارش  و مکاتبات  اداري                               172
16اسفند21801HSE66مبانی  پدافند غیر عامل                                      173
16اسفند21415HSE6ایمنی  در زمان  ساخت  و نصب  واحدهاي  صنعتی                 174
24اسفند5تخصصی11017قوانین  و مقررات مالی 175



16اسفند4تخصصی11027کنترل اسناد و هزینه ها176
24اسفند11فنی و تخصصی51019کوره ها - اصول و مبانی 177
32اسفند16فنی و تخصصی51016کولر هاي هوایی178
8اسفند23فنی و تخصصی81009معرفی واحدهاي عملیاتی179
32اسفند5فنی و تخصصی54012موتورخانه و نحوه نگهداري180
16اسفند5کامپیوتر 21807امنیت  اطالعات  و پیشگیري  از حمالت  سایبري                 181
24اسفند20مدیریتی13003مدیریت  رفتار سازمانی                                       182
8اسفند7مدیریتی9041مدیریت تعارض183
16اسفند7مدیریتی9033مدیریت دانش 184


