


برخی از دوره های آموزشی فنی و مهندسی
هیدرولیکدوره مهندسی مهندسی مکانیک

پایه  هیدرولیکRCMنگهداری و تعمیر قطعات استاندارد مکانیکی بر اساس روش  

الکتروهیدرولیکآنهاكاربردو ( یاتاقانها)بیرینگهابا آشنائی

هیدرولیک پیشرفته  آنهاعملگرهایشیرهای صنعتی و آشنایی با 

هیدرولیک پروپرشنال  (  كمپرسورهاسایزینگآشنایی و انتخاب )صنعتیكمپرسورهای
 RCMنگهداری و تعمیر سیستمهای هیدرولیک با استفاده از روش   صنعتیكمپرسورهاینگهداری و تعمیرات 

 RCFAعیب یابی در سیستمهای هیدرولیک با استفاده از روش (  پمپهاسایزینگآشنایی و انتخاب و )پمپ های صنعتی 

هیدرولیکیو اتصاالت شیلنگهامبانی صنعتیپمپهاینگهداری و تعمیرات 

پنوماتیکدوره مهندسی صنعتی       گیربکسهای
پایه   پنوماتیکصنعتی  گیربکسهاینگهداری و تعمیرات 

الکتروپنوماتیکوتعمیراتنگهداریو    CNCهایماشینمبانی

پیشرفته پنوماتیکو خواص روغن هاروانکاریاصول 

 RCMنگهداری و تعمیرات سیستمهای پنوماتیک  با استفاده از روش دوره های آموزشی تاسیسات

RCFAبراساس روش پنوماتیکیعیب یابی در سیستمهای طراحی كوره  

صنعتیهایدوره های آموزشی تصفیه آب و پس آب صنعتی و عیب یابی آنها مشعلهایآشنایی با 
آب در صنعتتکنولوژیصنعتیمشعلهایطراحی 

هاآشنائی با كاركرد و مبانی طراحی سیستمهای تصفیه آبها و پسابتیوپواتربخار دیگهاینگهداری و تعمیر 
(زدائیرسوب )تاسیساتشیمیائیشستشویتیوپبخار فایر دیگهاینگهداری و تعمیر 

تصفیه آب و فاضالب در صنعتبخار و مخازن تحت فشاردیگهای
بررسی شیمیایی منابع آب و شناسایی و حذف ناخالصی های آبتعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمانهای اداری

خوردگی فلزات و راههای كنترل انمطبوعتهویهدستگاههایتعمیراتو نگهداری، بازرسی

كنخنکهایوسیستمبخار دیگهایگذاریو رسوب خوردگیاز  جلوگیریو جذبیتراكمی، آبیچیلرهای
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طراحی سیستمهای لوله كشی  ترموگرافی مقدماتی  یعو صنادوره های مدیریت نگهداری و تعمیرات 

 PDMS ADMINنرم افزار ترموگرافی پیشرفته  (PM I)نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سطح یک 

ابزاردقیقدوره های برق و (PM II)نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سطح دو
با استفاده PIPINGمدلسازیآشنایی با طراحی و 

 PDMSاز

           PDMS CATALOGUEنرم افزار برق صنعتی مقدماتی( FMEA) تحلیل تاثیر فراوانی خرابی ها به روش مهندسی 

 Caesarو III-مقدماتی و پیشرفته نرم افزار تحلیل تنش برق صنعتی پیشرفته (TPM) فراگیر بهره ورمدیریت نگهداری و تعمیرات 

(  شناخت ،انتخاب و كاربرد)متریال شناسی دوره ابزاردقیق مقدماتی( RCM) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان 

اصول انتخاب و طراحی شیرهای صنعتی دوره ابزاردقیق پیشرفته( CBM) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت

استاندارد های مکانیک    سنسوریک     ( RBI) بازرسی فنی مبتنی بر ریسک

تخصصی-PDMSنرم افزار PLC SIEMENS S7-300 I(AM)خودگردانتوسعه سیستم های نت 

دوره های تخصصی صنعت سیمانPLC SIEMENS S7-300 II( PAM) فیزیکی دارایی هایمدیریت 
تکنولوژی سیمان     Wincc Flexible(RCFA)تجزیه و تحلیل ریشه ای عوامل شکست 

قطعه شناسی در صنعت سیمان   Profibus(KPI)شاخص های كلیدی عملکرد

های پختموازنه انرژی و مواد در كوره Fieldbus(OEE)اثربخشی جامع تجهیزات
بازرسی فنی تجهیزات در صنعت سیمان  Protool Pro(CRS)مدیریت هزینه نگهداری و تعمیرات با رویکرد 

،  مبانی، حفاظت ، سرویس) موتورهای القائی (MID)طرح ریزی و استقرار نظام نگهداری و تعمیرات
(نگهداری و عیب یابی

مواد اولیه در مقدماتیاختالط روشهای
سیمانكارخانجات

سیمانمواد خام و آسیابهایاز برداریبهرهتعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی(MSM)مدیریت استراتژیک نگهداری و تعمیرات
و كاربردهای آن در   5Sآراستگیدوره آشنایی با نظام 

نگهداشت
یس و آشنائی با انواع باتری و شارژر ونحوه سرو

تنظیم مواد اولیه در صنعت سیماننگهداری آنها

های پختموازنه انرژی و مواد در كورهتعمیر و نگهداری ترانسهای قدرت(CMMS)سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات مکانیزه 

روشهای سیستم دهی نت در صنعت سیمانرله و حفاظت الکتریکی(RBI)بازرسی مبتنی بر ریسک 

اوالیته بدنه كوره الکترونیک صنعتی(RM)مدیریت ریسک
تنظیمات غلطک های كوره های دوار   میکرو كنترلهامهندسیاقتصاد 

باالنس نیروهای محوری كوره AC&DCكنترل دور موتورهای كنترل و برنامه ریزی تولیدمدیریت

تراز محور كوره پایپینگدوره های ارزیابی فنی و اقتصادی
لنگی كوره  لوله ها،اتصاالت و نشت بندها پروژهمدیریت

بازرسی تخصصی كوره های دوارگ اصول نقشه كشی و نقشه خوانی پایپینمهندسی پایش وضعیت

عیب یابی كوره های دوار(Supporting)مهار و ساپورت لوله ها مبانی آنالیز روغن

نسوزها و كاربرد آن در صنعت سیماناصول و مبانی شیرهای صنعتی  آنالیز ارتعاشات مقدماتی

د  اصول طراحی پایپینگ بر اساس استاندارآنالیز ارتعاشات پیشرفته  
ASME B31.3    

الکتروفیلتركارساختمان و اصول 



نشانیوآتشو بهداشت ایمنیبرخی از دوره های آموزشی حوزه دوره های مدیریت
– HSE)زیستمحیطو ایمنی، ایبهداشت حرفه مدیریتسیستماصول مدیریت وسرپرستی   MS)

ایمنی و بهداشت در واحدهای صنعتیمدیریت خالق
(ارگونومی)مهندسی فاكتورهای ایمنی مدیریت استراتژیک

ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمیمدیریت دانش
آموزش ایمنی مصرف گاز طبیعی در صنایعمدیریت ارتباط با مشتری
كارگاهیدر حمل و نقل درون ایمنیآموزش مدیریت رفتار سازمانی

آموزش ایمنی برقروشهای تصمیم گیری و حل مسئله
آموزش ایمنی در انبارهامدیریت خالقیت و نوآوری

آموزش ایمنی در جوشکاریمدیریت تغییر و تحول
آموزش ایمنی تخصصی گازهاهوش هیجانی

آموزش ایمنی ماشین آالتمدیریت تغییر و تحول
آموزش ایمنی كار در ارتفاعمدیریت منابع انسانی

ایمنی مخازن تحت فشارمدیریت اجرایی
،اسکله ها و بنادرایمنی در شناورها، كشتی هاآسیب های شغلی در مدیریت

ایمنی كار با وسایل باالبرندهخودارزیابی برای مدیران
ایمنی كار با مواد شیمیاییاصول و مبانی سازماندهی

سرویس و نگهداری سیستم های اعالم و اطفاء حریقاصول و مبانی نظارت و كنترل
SQCكنترل كیفیت آماری (موج سوم)21توانمندسازی مدیران صنعتی قرن 
در تعمیرات اساسی HSEالزامات مهندسی ارزش 

كارگاه كاهش مخاطرات ناشی از عوامل فردی و ارتقاء فرهنگ ایمنیآسیب های شغلی در مدیریت
BBSایمنی مبتنی بر رفتار آموزش اندیشه های نو در مدیریت

HSEشناسایی و ارزیابی ریسک در حوزه مدیریت در سازمانهای پیچیده
امداد وكمک های اولیه در صنعتمدیریت در سازمانهای چابک

ایمنی كار در فضاهای بسته و محدوداداریبرخی از دوره های آموزشی  فنون 
اصول فرماندهیآئین نگارش و مکاتبات اداری

بررسی علل حریق و رفتار شناسی آناصول گزارش نویسی
تجهیزات حفاظت فردیمنشی گری و مدیر دفتری حرفه ای

پمپ های آتش نشانیاصول بایگانی و طبقه بندی اسناد و مدارك
توانایی استفاده از تجهیزات خودروهای آتش نشانیمهارتهای فروشندگی حرفه ای

توانایی استفاده از خاموش كننده هااصول و فنون مذاكره
توانایی عملیات اطفاء حریقاخالق حرفه ای

توانایی عملیات آبرسانیمهارتهای ارتباطی در رفتار سازمانی 
توانایی عملیات با كفروشهای ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری در كاركنان

تاكتیکیتوانایی عملیات تهویه و تهویه روان شناسی صنعتی و كاربرد آن
مدیریت ریسک و ارزیابی خطرمهارت های زندگی در سازمان و اجتماع وخانواده

دستگاه تنفسیارتباطات موثر
HAZMATشناخت خطرات كاالهای خطرناك شیوه های ایجاد انگیزه و روحیه در كاركنان

های حفاظت فیزیکیدوره 
،اصول نگهبانی ، و نظارت حرفه ای در واحد انتظاماتفیزیکیمدیریت حفاظت مدیریت بحران و كنترل اجتماعات

اصول ارتباطات حرفه ای و روانشناسی برخورد، در حوزه انتظامات سازمانحفاظت گفتار، تخلیه تلفنی و حفاظت اسناد و مدارك
ذخیره و توزیع كاال، مراكز مدیریت حفاظت و تامین امنیت انبارهااصول گشت زنی و پیشگیری از جرایم


