
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

   معرفی مؤسسه ➢

 های فعالیت حوزه  ➢

 هاتوانمندی  ➢

 فاز توسعه  ➢

 برگزار شده  یهاها و کارگاه دوره  نارها، یسمها، همایش عناوین  ➢

 هانامه یمجوزها و گواه  ➢

 انجام شده  یهای همکار ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسارگاد ف یشر  سی پرد یالملل نی مؤسسه ب



  

 

 

 

 

المللی  از سال  پرد  هلدینگ بین  ترویج و  در زمینه   1387یس شریف فعالیت خود را  با هدف  های آموزشی 

این مؤسسه ارائه خدمات آموزشی به بخش  های  فعالیتاصلی    محور آغاز نمود.  روزرسانی همگانی  توسعه و به 

 آموزش کاربردی آسان و قابل دسترس است.در پی   خصوصی و دولتی است، و

سرفصل    2200بلندمدت متعدد تاکنون در  های آموزشی کوتاه مدت و  آمیز دوره این مؤسسه با برگزاری موفقیت

سازمان اداری و استخدامی،  وزارت راه و شهرسازی،  گروه تخصصی در سطح وزارت نفت،    94آموزشی و در  

انشگاه صنعت  سازمان نظام مهندسی، سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری ها، استانداری ها و ... با همکاری د

سازمان مدیریت و برنامه ریزی    شریف، سازمان اداری و استخدامی کشور،نفت، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی  

کارآفرینی  و همچنین پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای اهداف کلی نظام و با نگرش و سیاست 

فعال جامعه  و جوان  کرده  تحصیل  قشر  همایش برای  برگزاری  حوزه  در  را  خود  اجالس یت  دوره ها،  های  ها، 

 المللی گسترش داد. و بین و سمینارهای ملی  آموزشی  

 

 

 

 

 

 

 

 پاسارگاد ف یشر سی پرد یالملل  نیمؤسسه ب  یمعرف



  

 

 

 . کارکنان دولتضمن خدمت های کوتاه مدت و  آموزش  ✓

 . المللیملی و بین  استانی،  هایبرگزاری همایش ✓

 . های آموزشی برگزاری سمینارهای تخصصی و کارگاه  ✓

 . سازمانیهای آموزشی درون برگزاری دوره  ✓

 . های پژوهشی، تحقیق و توسعهفعالیت در حوزه  ✓

 ها:توانمندی 

محتوا ✓ پژوهشی  تأمین  و  آموزشی  ارائه  قابل  بسترهای  تهیه  و   و  مؤسسه  کارکنان  توسط 

 . گیری از اساتید مجرب دانشگاهی) مشاوران( و صنعتی دارای سابقه اجراییبهره 

 ملی و بین المللی در قالب حضوری و مجازی. های آموزشی  ه اجرای دور ✓

 .نامهها و نهادها به صورت عقد تفاهم های مشترک با سازمانبرگزاری دوره  ✓

 تمام وقت و آموزش دیده.نفر نیروی انسانی  30دارای  ✓

رسانی   ✓ اطالع  همچنین  و  نیازسنجی  و  بازار  بررسی  جهت  مستقل  بازرگانی  واحد  دارای 

 گسترده.

طراحی،   ✓ تا  نیازسنجی  از  آموزش  خدمات  کلیه  انجام  جهت  آموزش  مجرب  واحد  دارای 

ارائه  برنامه و  اثربخشی  ارزیابی  آماریگزارش ریزی،  و  تحلیلی  استانداردهای    گیری  براساس 

 .10015ISOیل  آموزشی از قب

 فاز توسعه:

 . های مجازی آنالین و آفالینآموزش  ✓

 ت یفعال یهاحوزه



  

 

 

 

تعدادشرکت   مکان برگزاری/ توضیحات  زمان برگزاری  عنوان دوره   ردیف 

 کنندگان 

 12 ت مهندسی و توسعه گاز ایران شرک 92خردادماه   داخلی اصول و فنون مذاکره در قرارداد های   1

 22 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  92خردادماه   تجزیه و تحلیل مشکالت و تصمیم گیری  2

 13 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92خردادماه   PMBOKاستاندارد مدیریت پروژه بر مبنای   3

 23 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92خردادماه   اسناد اصول بایگانی و روش های نگهداری   4

 36 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92خردادماه   اصول مکاتبات اداری  5

 11 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92خردادماه   ایمنی خطوط لوله انتقال در صنعت نفت 6

 41 پتروشیمی شرکت ملی صنایع   92خردادماه   مهارتهای ارتباطی  7

 8 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92خردادماه   حمل و نقل کاال 8

 6 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  92خردادماه   مدیریت استرس  9

 18 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  92تیرماه   شیوه های ایجاد انگیزش  10

 17 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  92تیرماه   مهندسی ارزش  11

 6 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  92تیرماه   سرمایه گذاری داخلی و خارجی در پتروشیمیجذب   12

 22 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92تیرماه   امداد و نجات  –کمک های اولیه پیشرفته   13

مبانی فناوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آن در امور   14

 حراست 

 9 پتروشیمی شرکت ملی صنایع   92تیرماه  

 5 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92تیرماه   PDMSنرم افزار   15

 9 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92تیرماه   و کاربرد آن در صنعت نفت  GIS  اصول و مبانی 16

 16 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92تیرماه   مدیریت مهندسی پروژه  17

 24 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92تیرماه   دفاتر وظایف مسئولین   18

 8 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران   92تیرماه   LCاصول اعتبار اسنادی و مراحل اجرایی   19

 34 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  92تیرماه   مدیریت عمومی  20

 14 روابط عمومی  92مردادماه   مدیریت زمان  21

 16 روابط عمومی  92مردادماه   استراتژیک درروابط عمومیبرنامه ریزی   22

 11 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مردادماه   اصول مهندسی زلزله  23

 9 پتروشیمی تبریز 92مردادماه   آشنایی با قرارداد اجاره کشتی 24

 14 توسعه گاز ایران شرکت مهندسی و   92مردادماه   آشنایی با فاینانس و روش های تامین اعتبار  25

 7 پتروشیمی مارون  92مردادماه   ارزیابی عملکرد کارکنان  26

 18 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92مردادماه   مدیریت خالقیت و نوآوری  27

 13 تهران   -ذخیره سازی گاز طبیعی 92مردادماه   نظام پیشنهادات  28

 17 مهندسی و توسعه گاز ایران شرکت   92مردادماه   حفاظت کاتدی پیشرفته 29

 15 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  92مردادماه   راهکارهای ارتقا بهره وری  30

 برگزار شده یهاها و کارگاهدوره نارها،یسم نیعناو



  

31 MINITAB   13 شرکت پژوهش و فن آوری/ اراک  92مردادماه 

 14 پتروشیمی تبریز 92مردادماه   آشنایی با حقوق تجارت دریایی 32

 16 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مردادماه   روش های تامین منابع مالی در پروژه ها 33

بازرسی جوش خطوط لوله براساس استاندارد   34

API1104 

 12 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مردادماه  

 14 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مردادماه   حفاظت کاتدی مقدماتی 35

 16 ملی گاز )ستاد( شرکت   92مردادماه   اصول پیشرفته سرپرستی 36

 15 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مردادماه   ایمنی در ساخت و نصب واحدهای صنعتی  37

 23 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 92شهریورماه   مهارتهای ارتباطی  38

 14 شرکت ملی گاز)ستاد(  92شهریورماه   مهارتهای ارتباطی  39

 12 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92شهریورماه   درحسابداری   EXCELکاربردنرم افزار   40

 11 پژوهشگاه صنعت نفت/ تهران  92شهریورماه   مبانی ابزار دقیق  41

 10 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92شهریورماه   استانداردهای حسابداری وحسابرسی  42

43 CCNA   12 مهندسی و توسعه گاز ایران شرکت   92شهریورماه 

44 CCNA   8 خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  92شهریورماه 

 16 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92شهریورماه   CAESAR   IIتحلیل مقدماتی نرم افزار      45

 17 پژوهشگاه صنعت نفت / تهران 92شهریورماه   مهندسی معکوس  46

 13 شرکت ملی پخش تهران )اندیشه(  92شهریورماه   درقوانین بیمه و مالیاتبازنگری   47

 21 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92شهریورماه   مدیریت بحران  48

 11 پژوهشگاه صنعت نفت/ تهران  92شهریورماه   PFD/P&IDمبانی دیاگرام های فرایندی    49

 9 پتروشیمی تبریز 92شهریورماه   دموراژ و عملیات نفت کش ها  50

 14 پژوهش و فن آوری/ اراک  92شهریورماه   طراحی آزمایش  51

 18 پاالیش و پخش /تهران)پسیان(  92شهریورماه   سخنوری و فن بیان 52

 19 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92شهریورماه   Primaveraنرم افزار   53

 17 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92شهریورماه   یکنواخت کاالاسناد وسیستم پیوسته و   54

 16 پاالیش و پخش /تهران)پسیان(  92شهریورماه   مدیریت رفتار سازمانی  55

 24 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 92مهرماه   گزارش نویسی حوادث  56

سخنوری و فن بیان )روابط عمومی شرکتهای   57

 پتروشیمی(

 25 کارکنان پتروشیمی ها 92مهرماه  

 20 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مهرماه   1تست اولتراسونیک سطح   58

 21 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مهرماه   ISO9001سرممیزی   59

 17 شرکت ملی پخش تهران )اندیشه(  92مهرماه   روانشناسی صنعتی 60

 18 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 92مهرماه   مدیریت خالقیت ونوآوری  61

 20 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مهرماه   سناریو نویسی وتجزیه وتحلیل شرایط اضطراری ومانورها  62

 14 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92مهرماه   مدیریت ریسک درپروژه های نفتی 63

 18 صنعت نفت / تهرانپژوهشگاه   92مهرماه   ISO-10015استاندارد   64

 19 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92مهرماه   PROMAXشبیه سازی فرآیندهای شیمیایی توسط    65

 17 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مهرماه   سخنوری و فن بیان 66



  

 16 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 92مهرماه   (RTIتفسیر فیلمهای رادیوگرافی ) 67

 24 خطوط لوله / ری  92مهرماه   ارزیابی فنی،مالی،اقتصادی وتوجیه پذیری پروژه  68

 25 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92مهرماه   قوانین ومقررات مالی  69

 20 پژوهش و فن آوری/ تهران 92مهرماه   برنامه ریزی استراتژیک آموزش  70

-HFTSطراحی مبدلهای حرارتی بانرم افزارهای 71

ASPEN 

 21 پژوهشگاه صنعت نفت/ تهران  92مهرماه  

 ASPENبه کمک    FLAREطراحی شبکه   72

FLARENET 

 14 شرکت ملی پخش تهران )اندیشه(  92مهرماه  

 16 شرکت ملی پخش تهران )اندیشه(  92مهرماه   اصول و مبانی پدافند غیر عامل  73

 12 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مهرماه   اصول و مبانی پدافند غیر عامل  74

 30 ملی پخش تهران )اندیشه(  92مهرماه   WPS/PQR/WQT  استاندارد ها و موارد مربوط به 75

 31 شرکت آریا ساسول  92مهرماه   خبر نویسی درروابط عمومی 76

 23 شرکت ملی پخش تهران )اندیشه(  92مهرماه   مبانی پدافند غیر عامل  77

 26 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92مهرماه   رفتار سازمانی مدیریت   78

 21 ملی پخش تهران )اندیشه(  92مهرماه   زبان تخصصی محیط زیست  79

 15 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مهرماه   قوانین ومقررات مالی  80

 14 تهران)پسیان(شرکت پاالیش و پخش/   92مهرماه   مدیریت خالقیت و نوآوری  81

بر اساس استاندارد    PIPING  –اصول طراحی   82

ASME B31.3 

 20 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مهرماه  

 29 پژوهشگاه صنعت نفت/ تهران  92مهرماه   اصول تعلیم و تربیت اسالمی  83

 26 تهران)پسیان(شرکت پاالیش و پخش/   92مهرماه   کارآفرینی ومهارتهای کسب وکار  84

 27 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92مهرماه   EXCELپیشرفته   85

86 ICDL 22   25 شرکت پخش تهران )اندیشه(  هفته 

 28 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  92آبان ماه   MATLABنرم افزار   87

 23 پتروشیمی شرکت ملی صنایع   92آبان ماه   زبان انگلیسی ویژه روسای کل و مدیران 88

های  اصول پیشرفته سرپرستی)پرورش مهارت 89

 سرپرستی( 

 22 شرکت پتروشیمی مارون  92آبان ماه  

 21 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92آبان و آذر   بازرسی حین ساخت مخازن ذخیره کم فشار 90

91 WINDOWS-SEVEN   18 شرکت پژوهش و فن آوری/ تهران  92آبان ماه 

 19 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92آبان ماه   اصول و مبانی پدافندغیرعامل  92

 15 خطوط لوله / ری  92آبان ماه   خوردگی میکربی  93

 17 خطوط لوله / ری  92آبان ماه   تجارت الکترونیک  94

 16 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92آبان ماه   های مالی تهیه وتنظیم صورت 95

 14 شرکت گاز سمنان  92آبان ماه   مدیریت عملیات امداد ونجات  96

 15 خطوط لوله / ری  92آبان ماه   5sاصول سازماندهی محیط کار با نگرش   97

 21 شرکت پژوهش و فن آوری/ تهران  92آبان ماه   اصول فنون مذاکره  98

 23 شرکت گاز کرمان  92آبان ماه   مدیریت بحران  99

 22 شرکت ملی نفت  92آبان ماه   نویسی درمدیریت بحران سناریو   100



  

 19 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92آبان ماه   سخنوری و فن بیان 101

 20 شرکت ملی پخش تهران )اندیشه(  92آبان ماه   مدیریت ریسکهای بهداشت حرفه ای  102

 20 )اندیشه( شرکت ملی پخش تهران   92آبان ماه   CWI-2و1بازرسی جوش   103

 31 شرکت ملی نفت  92آبان ماه   الزامات پدافند غیر عامل از دیدگاه صنعت نفت 104

 26 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92آبان ماه   مدیریت رفتار سازمانی  105

 17 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92آبان ماه   طراحی ، برنامه ریزی و اجرای آموزش  106

 22 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92آبان ماه   های نیازسنجی آموزشیتکنیک 107

 16 خطوط لوله / ری  92آبان ماه   سفارشات و کنترل اقالم موجودی پروژه  108

 14 عسلویه  92آبان ماه   هااصول و شناسایی کاربرد انتخاب پمپ  109

 15 مهندسی و توسعه گاز ایران شرکت   92آبان ماه   2تست اولتراسونیک سطح   110

 21 شرکت ملی پخش تهران )اندیشه(  92آبان ماه   CWI-2و1بازرسی جوش   111

 32 شرکت گازچهارمحال بختیاری  92آبان ماه   پدافند غیر عامل ویژه مدیران  112

 16 بختیاری شرکت گاز چهارمحال   92آبان ماه   الزامات پدافند غیر عامل ازدیدگاه صنعت نفت 113

 14 شرکت پتروشیمی مارون  92آبان ماه   تبیین جایگاه و ضرورت نظام پیشنهادها درسازمان  114

 15 شرکت پاالیش و پخش/ تهران)پسیان( 92آبان ماه   مدیریت استرس  115

 21 شرکت ملی گاز)ستاد(  92آبان ماه   روانشناسی صنعتی 116

 26 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92آبان ماه   بررسی منابع تامین کاال  117

 14 خطوط لوله / ری  92آبان ماه   مدیریت خالقیت ونوآوری  118

 13 خطوط لوله / ری  92آذرماه   توپک رانی درخطوط لوله  119

 23 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92آذرماه   HAZOP   -فرایند مطالعات و تجزیه و تحلیل خطر 120

 22 شرکت پاالیش و پخش/ ستاد)پسیان( 92آذرماه   کار در صنعت نفتطراحی پست   121

 26 شرکت گاز سمنان  92آذرماه   تجزیه و تحلیل آسیب پذیری امنیتی 122

 21 شرکت گاز سمنان  92آذرماه   آشنایی با پدافند ویژه مدیران  123

 17 قاره( شرکت ملی نفت )فالت   92آذرماه   اصول و مبانی پدافندغیرعامل  124

 16 پژوهشگاه صنعت نفت 92آذرماه   تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  125

 19 شرکت پتروشیمی مارون  92آذرماه   آیین نگارش و مکاتبات اداری  126

 27 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92آذرماه   امکان سنجی طرحها و پروژه های نفت 127

 23 پاالیش وپخش/ ستاد)پسیان( شرکت   92آذرماه   HSEاقتصاد   128

 public 48-هاروابط عمومی شرکت  92آذرماه   اصول و رویکردهای نوین در روابط عمومی  129

 public 45-هاروابط عمومی شرکت  92آذرماه   اصول و تکنیکهای روابط عمومی درسازمان  130

 23 ستاد)پسیان( شرکت پاالیش وپخش/   92آذرماه   مدیریت خالقیت و نوآوری  131

 22 شرکت پاالیش و پخش / تهران)پسیان( 92آذرماه   ISO10015  --استاندارد آموزش   132

 19 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92آذرماه   (SCADAمانیتورینگ صنعتی )   133

 20 شرکت پاالیش وپخش/ ستاد)پسیان(  92آذرماه   برنامه ریزی استراتژیک آموزش  134

 20 شرکت پاالیش وپخش/ ستاد)پسیان(  92آذرماه   سخنوری و فن بیان 135

 31 شرکت گاز سمنان  92آذرماه   مدیریت امنیت اطالعات و پیشگیری از حمالت سایبری  136



  

مبانی مفاهیم استانداردهای تجهیزات ثابت و دوار در   137

 صنعت گاز

 26 عسلویه  92آذرماه  

 12 خطوط لوله / ری  92آذرماه   برشکاری ایمنی جوشکاری و   138

 13 شرکت ملی پخش/اندیشه  92آذرماه   مهارتهای ارتباطی  139

 16 خطوط لوله / ری  92آذرماه   استانداردهای ابزاردقیق  140

 16 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92آذرماه   ایمنی جوشکاری و برشکاری  141

 25 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92آذرماه   ها حسابداری پیمان  142

 21 خطوط لوله / ری  92آذرماه   عملیات انبارداری و سیستم نگهداری کاال 143

 32 عسلویه  92آذرماه   روانکاری صنعتی و کاربرد آن 144

روشهای اسپکتروسکوپی درشناسایی موادمعدنی   145

 )کاتالیست( 

 42 پژوهش و فن آوری/ تهران 92آذرماه  

 36 پژوهش و فن آوری/ تهران 92آذرماه   تکنولوژی پینچ  146

 41 شرکت پتروشیمی مارون  92آذرماه   آیین نگارش و مکاتبات اداری  147

 16 خطوط لوله / ری  92آذرماه   NGN  –شبکه های نسل جدید   148

 12 شرکت ملی پخش/ اندیشه  92آذرماه   RTI  –تفسیر فیلم رادیو گرافی   149

 18 شرکت پاالیش و پخش/ ستاد)پسیان( 92آذر و دیماه   مدیریت خالقیت و نوآوری  150

 16 شرکت گاز استان تهران 92ماه  دی  آشنایی با سیستمهای کنترل صنعتی 151

 20 شرکت گاز استان تهران 92ماه  دی  اصول پیشرفته سرپرستی 152

 25 گازغرب/ ایالم شرکت نفت   92ماه  دی  های اجتماعی پیشگیری از آسیب  153

 30 شرکت نفت گازغرب/ ایالم  92ماه  دی  های اسالمی مدیریت برمبنای ارزش  154

 21 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  دی  قانون برگزاری مناقصات  155

 22 شرکت نفت گازغرب/ ایالم  92ماه  دی  سناریونویسی درمدیریت بحران  156

 23 شرکت نفت گازغرب/ ایالم  92ماه  دی  پدافند غیرعامل درصنعتاصول و مبانی   157

 22 شرکت نفت گازغرب/ ایالم  92ماه  دی  برنامه ریزی مدیریت بحران  158

 16 تابعه وزارت نفت  92ماه  دی  اصول حرفه ای خبرنگاری  159

 17 شرکت حفاری شمال  92ماه  دی  رفتارسازمانی )منشی گری و مسئولین دفاتر(  160

 18 تابعه وزارت نفت  92ماه  دی  ارتباط با رسانه های جمعی 161

 14 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  دی  سیستم ارتینگ و صاعقه گیرها 162

 25 شرکت پاالیش و پخش/ ستاد)پسیان( 92ماه  دی  سخنوری و فن بیان 163

 29 خطوط لوله / ری  92ماه  دی  حسابداری کاال  164

 16 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  دی  TANKنرم افزار   165

 13 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  دی  ایمنی مخازن 166

 15 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  دی  EP-PC-EPCقرارداد های پایین دستی 167

دانشکده نفت تهران/ شرکت خطوط   92ماه  دی  و کاربرد آن درصنعت نفت  GISاصول وکاربرد   168

 لوله 

11 

 12 شرکت ملی پخش/ اندیشه  92ماه  دی  RTI  –تفسیر فیلم رادیو گرافی   169

 15 شرکت ملی پخش/ اندیشه  92ماه  دی  طرح تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین  170

171 EXCEL  13 مهندسی و توسعه گاز ایران شرکت   92ماه  بهمن 



  

172 WORD  13 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  بهمن 

173 WINDOWS  12 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  بهمن 

 17 هتل فردوسی 92ماه  بهمن  عکاسی و فیلمبرداری درروابط عمومی 174

 11 فردوسیهتل   92ماه  بهمن  تکنولوژی چاپ و نشر  175

 16 شرکت مهندسی و توسعه گاز  92ماه  بهمن  های اولیهکمک   –امداد و نجات   176

 12 شرکت حفاری شمال آبادان  92ماه  بهمن  رفتارسازمانی )منشی گری و مسئولین دفاتر(  177

 33 دانشگاه  92ماه  بهمن  تهران   -اصول و مبانی  -تربیت مربی پدافندغیرعامل 178

 26 عسلویه  92ماه  بهمن  آشنایی با اصول و مفاهیم خوردگی  179

 13 شرکت نفت محمودآباد  92ماه  بهمن  محمود آباد   –سناریو نویسی در مدیریت بحران 180

 22 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  بهمن  ITمبانی   181

 18 توسعه گاز ایران شرکت مهندسی و   92ماه  بهمن  اطفاء حریق   -آتش نشانی مقدماتی 182

 14 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  بهمن  کمکهای اولیه   -امداد و نجات   183

 27 خطوط لوله / ری  92ماه  بهمن  فروش کاال به اشخاص ثالث  184

 33 اهواز  92ماه  اسفند  اهواز   -اصول ومبانی    –تربیت مربی پدافند غیر عامل   185

186 POWER POINT  16 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  اسفند 

187 ACCES  16 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  92ماه  اسفند 

برگزاری مشترک با انجمن مهندسی   1393سال   کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی  188

 شیمی و دانشگاه تهران 

640 

189 TOFD - PHASED ARRAY  21 دانشکده نفت تهران  93ماه  فروردین 

190 TOFD - PHASED ARRAY  28 شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران  93ماه  فروردین 

191 (Writing , Reading)   81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93اردیبهشت 

 81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93اردیبهشت   زبان انگلیسی  192

193 (Listening,Speaking)   74 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93اردیبهشت 

194 (Writing , Reading)   81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93خردادماه 

 81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93خردادماه   زبان انگلیسی  195

 22 شرکت پتروشیمی مهر  93خردادماه   تشریفات 196

 81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93ماه  تیر زبان انگلیسی  197

 74 شرکت گازسیستان وبلوچستان  93ماه  تیر فن اداره جلسات  198

 74 شرکت منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر  93ماه  تیر مبارزه با پولشویی  199

 22 شرکت پتروشیمی مهر  93ماه  تیر تشریفات 200

دانشکده نفت آبادان از طرف شرکت   93مرداد ماه   H2S/AGTآشنایی با خطرات گاز   201

 حفاری شمال 

16 

دانشکده نفت آبادان از طرف شرکت   93مرداد ماه   آمادگی جسمانی  202

 حفاری شمال 

16 

دانشکده نفت آبادان از طرف شرکت   93مرداد ماه   ICDLدوره   203

 حفاری شمال 

16 

آبادان از طرف شرکت  دانشکده نفت   93مردادماه   زبان تخصصی محیط زیست  204

 حفاری شمال 

16 



  

دانشکده نفت آبادان از طرف شرکت   93مردادماه   ایمنی جوشکاری و برشکاری  205

 حفاری شمال 

25 

دانشکده نفت آبادان از طرف شرکت   93مردادماه   بازرسی ایمنی و بهداشت موادغذایی 206

 حفاری شمال 

16 

دانشکده نفت آبادان از طرف شرکت   93مردادماه   بهداشت و محیط زیست در صنعت 207

 حفاری شمال 

16 

 8 پتروشیمی نوری)برزویه( 93مردادماه   آشنایی با استانداردها ودستورالعمل های آزمایشگاه  208

209 (Writing , Reading)   81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93مردادماه 

در سطح ملی/ مرکز همایش های صدا و   93شهریور   پیشنهادها اولین اجالس مدیریت بهره وری و نظام   210

 سیما 

340 

کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت/   93شهریورماه   triz - kayzenدوره تخصصی حل مسئله   211

 مرکز همایش های کیش 

40 

212 (Writing , Reading)   81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93شهریورماه 

 81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93شهریورماه   زبان انگلیسی  213

 24 شرکت مهندسی توسعه گاز  93مهرماه   مهندسی ارزش  214

215 (Writing , Reading)   81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93مهرماه 

 81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93مهرماه   زبان انگلیسی  216

 27 پاالیش گازسرخون و قشمشرکت   93مهرماه   رانندگی به روش تدافعی  217

 21 شرکت مهندسی توسعه گاز  93مهرماه   کمک های اولیه مقدماتی 218

 40 شرکت منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر  93مهرماه   قوانین ومقررات مناطق ویژه اقتصادی، تجاری و صنعتی  219

220 PSM   15 شرکت نفت و گاز اروندان  93مهرماه 

بسیجیان در توسعه فرهنگ  همایش نقش بسیج و   221

 پدافند غیرعامل 

 700 با همکاری سازمان پدافند غیر عامل  93آبان ماه  

 16 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم  93آبان ماه   سیستم مدیریت ایمنی فرآیند 222

 13 شرکت مهندسی توسعه گاز  93آبان ماه   صفحات گسترده اکسل  223

 40 شرکت عملیات اکتشاف نفت  93ماه  آبان   رانندگی به روش تدافعی  224

 40 شرکت عملیات اکتشاف نفت  93آبان ماه   رانندگی به روش تدافعی  225

 15 شرکت پتروشیمی مارون  93آبان ماه   فن اداره جلسات  226

227 (Writing , Reading)   81 شرکت ملی صنایع پتروشیمی  93آبان ماه 

 81 ملی صنایع پتروشیمی شرکت   93آبان ماه   زبان انگلیسی  228

 10 شرکت پاالیشگاه اراک  93آذرماه   آشنایی با مخاطرات فیزیکی و شیمیایی 229

 52 کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت  93آذرماه   برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی 230

 15 شرکت مهندسی توسعه گاز  93آذرماه   طراحی شبکه های مخابراتی  231

 31 شرکت عملیات اکتشاف نفت  93آذرماه   ایمنی در صنعت حفاری دوره   232

233 F & G   20 شرکت پاالیش نفت تبریز 93دی ماه 

 18 شرکت پتروشیمی مارون  93دی ماه   سخنوری و فن بیان 234

 8 کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت  93دی ماه   تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز  235

با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و   93بهمن ماه   اجالس حامیان  محیط زیستاولین   236

 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران 
580 



  

 26 های تابعه وزارت نفت کلیه شرکت 93بهمن ماه   فرآیند آموزش  237

 15 نفت کلیه شرکت های تابعه وزارت   93اسفندماه   "تربیت مربی پدافند غیرعامل"سومین دوره   238

 18 شرکت ملی نفت ایران  93اسفندماه   واکنش در شرایط اضطراری  239

 10 شرکت ملی نفت ایران  93اسفندماه   تجزیه و تحلیل فرآیند حوادث  240

 35 شرکت پتروشیمی مارون  93اسفندماه   بهره وری   عارضه یابی سازمانی با نگرش 241

بحران )آتش  دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت   242

نشانی عمومی، مقابله با سوانح جسمی، مدیریت واکنش  

 در شرایط اضطراری( 

فروردین ماه  

94 

شرکت ملی نفت مرکز آموزش نفت  

 محمودآباد 

19 

دوره الزامی و فوری ایمنی و مدیریت بحران )آتش   243

نشانی عمومی، مقابله با سوانح جسمی، مدیریت واکنش  

 در شرایط اضطراری( 

ت ماه  اردیبهش

94 

شرکت ملی نفت مرکز آموزش نفت  

 محمودآباد 

31 

برای شرکت های تابعه وزارت نفت با   94خردادماه   سمینار طراحی اتاق بحران  244

همکاری و نظارت مرکز مطالعات سازمان 

همراه با بازدید از   –پدافند غیر عامل کشور 

 مرکز فرماندهی بحران شهر تهران 

70 

 22 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم  94خردادماه   پدافند غیرعامل ویژه مدیران  245

همراه بازدید از ستاد  کلیات طراحی اتاق بحران به   246

 فرماندهی و مرکز بحران شهر تهران 

 10 کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت  94خردادماه  

 10 شرکت گاز استان سیستان بلوچستان  94خردادماه   مدیریت رفتار سازمانی  247

 36 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  94تیرماه   مبارزه با پولشویی  248

 10 شرکت پتروشیمی مارون  94تیرماه   مکاتبات اداری آیین نگارش و   249

دوره )آتش نشانی عمومی، مقابله با سوانح جسمی،   250

 مدیریت واکنش در شرایط اضطراری( 

 19 شرکت مهندسی و توسعه نفت  94مردادماه  

 16 کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت  94مردادماه   تربیت ارزیاب نظام پیشنهادات  251

 17 شرکت ساپکو )ایران خودرو(  94مردادماه   مدیریت واکنش در شرایط اضطراری  252

 14 عملیات انتقال گاز   9شرکت منطقه   94مردادماه   ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود  253

 22 شرکت پتروشیمی مارون  94مردادماه   مدیریت بهبود بهره وری  254

 13 شرکت گاز استان سیستان بلوچستان  94مردادماه   مدیریت منابع انسانی  255

 21 شرکت پتروشیمی مارون  94شهریور   عوامل مؤثر در کاهش یا افزایش بهره وری در سازمان  256

دوره )آتش نشانی عمومی، مقابله با سوانح جسمی،   257

 مدیریت واکنش در شرایط اضطراری( 

 19 شرکت مهندسی و توسعه نفت  94شهریور  

 12 شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان 94مهرماه   پرورش کارمندان  258

 12 کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت  94مهرماه   مدیریت بحران  259

شاخص های اندازه گیری روش های بهبود بهره وری در   260

 سازمان 

 15 شرکت پتروشیمی مارون  94مهرماه  

معادن و نفت ایران  اولین کنفرانس سرمایه گذاری بخش   261

 و افغانستان 

 330 با حضور وزرای دو کشور  94مهرماه  

برای شرکت های تابعه وزارت نفت با   94مهرماه   کارگاه مدیریت بحران ویژه مدیران  262

عات سازمان همکاری و نظارت مرکز مطال
25 



  

همراه با بازدید از   -پدافند غیر عامل کشور 

 مرکز فرماندهی بحران شهر تهران 

با مجوز از ریاست جمهوری سازمان   94آبان ماه   دومین اجالس ملی بهره وری و مدیریت منابع انسانی  263

 مدیریت و برنامه ریزی کشور 

320 

 73 شرکت مهندسی و توسعه نفت  94آبان ماه   دوره های آتش نشانی  264

سازمان منطقه ویژه اقتصادی   94آذرماه   HAZMATمواد خطرناک   265

 پتروشیمی

16 

 32 عملیات انتقال گاز   9منطقه   94دی ماه   مدیریت بحران  266

 24 شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان 94دی ماه   مبانی سازمان و مدیریت  267

 50 عملیات اکتشاف نفت  94دی ماه   رانندگی تدافعی 268

 50 امیرکبیر پتروشیمی   94دی ماه   اصول و مفاهیم پدافند غیر عامل  269

 22 کلیه شرکت های صنعتی  94دی ماه   IMSتشریح الزامات و ممیزی داخلی   270

های تخصصی ایمنی در زمان ساخت واحدهای  کارگاه  271

 صنعتی 

با مجوز از ریاست جمهوری سازمان مدیریت   94دی ماه  

و برنامه ریزی کشور و همکاری و نظارت  

عامل  مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر 

 کشور 

64 

با مجوز از ریاست جمهوری سازمان مدیریت   94دی ماه   های تخصصی کلیات طراحی اتاق بحران کارگاه  272

و برنامه ریزی کشور و همکاری و نظارت  

مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر عامل  

 کشور 

50 

های تخصصی مدیریت واکنش در شرایط  کارگاه  273

 اضطراری 

مجوز از ریاست جمهوری سازمان مدیریت  با  94دی ماه  

و برنامه ریزی کشور و همکاری و نظارت  

مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر عامل  

 کشور 

70 

با مجوز از ریاست جمهوری سازمان مدیریت   94دی ماه   های تخصصی اصول ایمنی گودبرداری کارگاه  274

و برنامه ریزی کشور و همکاری و نظارت  

مطالعات سازمان پدافند غیر عامل  مرکز 

 کشور 

60 

اولین اجالس ملی صنعت ساختمان با رویکرد پدافند   275

 HSEغیر عامل و  

با مجوز از ریاست جمهوری سازمان مدیریت   94دی ماه  

و برنامه ریزی کشور و همکاری سازمان  

 پدافند غیرعامل کشور 

350 

 16 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 94بهمن ماه   HSEارزیابی شاخص های عملکرد   276

 13 عملیات انتقال گاز   8منطقه   94بهمن ماه   مدیریت بحران  277

اولین همایش ملی نقش کودک و نوجوان در توسعه   278

 پایدار 

با مجوز از ریاست جمهوری سازمان مدیریت   94اسفندماه  

ریزی کشور با همکاری شهرداری و برنامه 

 تهران 

400 

دوره تخصصی بارگیری و حمل مواد خطرناک شیمیایی   279

(HAZMAT ) 

با همکاری و نظارت مرکز مطالعات سازمان   95اردیبهشت  

پدافند غیر عامل کشور/ سازمان منطقه ویژه  

 اقتصادی

19 

جمهوری سازمان مدیریت و  با مجوز ریاست   95تیرماه   کارگاه حقوق محیط زیست 280

برنامه ریزی کشور با همکاری مرکز  

مطالعات سازمان پدافند غیر عامل کشور ، 

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و  

 سازمان حفاظت محیط زیست 

120 



  

با مجوز ریاست جمهوری سازمان مدیریت و   95تیرماه   کارگاه ارزیابی استراتژیک زیست محیطی 281

ور با همکاری مرکز  برنامه ریزی کش 

مطالعات سازمان پدافند غیر عامل کشور ، 

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و  

 سازمان حفاظت محیط زیست 

55 

با مجوز ریاست جمهوری سازمان مدیریت و   95تیرماه   ELAکارگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی   282

برنامه ریزی کشور با همکاری مرکز  

پدافند غیر عامل کشور ، مطالعات سازمان 

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و  

 سازمان حفاظت محیط زیست 

123 

با مجوز ریاست جمهوری سازمان مدیریت و   95تیرماه   کارگاه مدیریت پدافند زیستی 283

برنامه ریزی کشور با همکاری مرکز  

مطالعات سازمان پدافند غیر عامل کشور ، 

اه تهران و  دانشکده محیط زیست دانشگ

 سازمان حفاظت محیط زیست 

38 

همایش ملی محیط زیست با رویکرد مدیریت یکپارچه و   284

 HSEفراگیر  

با مجوز ریاست جمهوری سازمان مدیریت و   95تیرماه  

برنامه ریزی کشور با همکاری مرکز  

مطالعات سازمان پدافند غیر عامل کشور ، 

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و  

 سازمان حفاظت محیط زیست 

600 

دوره تخصصی بارگیری و حمل مواد خطرناک شیمیایی   285

(HAZMAT ) 

با همکاری و نظارت مرکز مطالعات سازمان   95مردادماه  

پدافند غیر عامل کشور/ سازمان منطقه ویژه  

 اقتصادی

19 

نفت ایران)مرکز آموزش محمود شرکت ملی   95مردادماه   مبانی و نظریات امنیت و پدافند سایبری  286

آباد(/ با نظارت و همکاری قرارگاه سایبری 

 سازمان پدافند غیرعامل کشور 

11 

شرکت ملی نفت ایران)پژوهشگاه صنعت   95مردادماه   مبانی و نظریات امنیت و پدافند سایبری  287

نفت(/ با نظارت و همکاری قرارگاه سایبری 

 سازمان پدافند غیرعامل کشور 

29 

های حیاتی و  اصول حفاظت سایبری از زیرساخت  288

 حساس کشور 

شرکت ملی نفت ایران)مرکز آموزش محمود  95شهریور  

آباد(/ با نظارت و همکاری قرارگاه سایبری 

 سازمان پدافند غیرعامل کشور 

11 

  ریو نظارت سازمان پدافند غ ی با همکار 95آبان ماه   کارگاه توسعه پایدار شهری  289

  ، یخراسان رضو ی عامل کشور/ استاندار

ساختمان استان    یسازمان نظام مهندس

مشهد و   یو شهردار یخراسان رضو

صنعت  ن ینو   یها ی فناور ی دائم رخانه یدب 

 ساختمان 

74 

  ریو نظارت سازمان پدافند غ ی با همکار 95آبان ماه   کارگاه مدیریت واکنش در شرایط اضطراری  290

  ، یخراسان رضو ی عامل کشور/ استاندار

ساختمان استان    یسازمان نظام مهندس

مشهد و   یو شهردار یخراسان رضو

صنعت  ن ینو   یها ی فناور ی دائم رخانه یدب 

 ساختمان 

58 

دومین همایش ملی صنعت ساختمان با رویکرد پدافند   291

 مقررات ملی ساختمان   21غیر عامل و الزامات مبحث  

با همکاری و نظارت سازمان پدافند غیر   95آبان ماه  

  ، یخراسان رضو ی استاندارعامل کشور/ 
250 



  

ساختمان استان    یسازمان نظام مهندس

مشهد و   یو شهردار یخراسان رضو

صنعت  ن ینو   یها ی فناور ی دائم رخانه یدب 

 ساختمان 

  ریو نظارت سازمان پدافند غ ی با همکار 95آبان ماه   حیاتی در بحرانهای  کارگاه مدیریت عملکرد شریان  292

  ، یخراسان رضو ی عامل کشور/ استاندار

ساختمان استان    یسازمان نظام مهندس

مشهد و   یو شهردار یخراسان رضو

صنعت  ن ینو   یها ی فناور ی دائم رخانه یدب 

 ساختمان 

65 

رانندگی  کارگاه تخصصی ایمنی و مدیریت بحران و   293

 تدافعی

 8 شرکت ملی نفت ایران  95آبان ماه  

 20 شرکت ملی نفت ایران  95دیماه   SOCمرکز عملیات امنیت   294

 17 شرکت ملی نفت ایران  95بهمن ماه   های مدیریت آفت 295

 11 شرکت ملی نفت ایران  95بهمن ماه   های ارتباطیمهارت  296

های  بیوتروریسم و مدیریت بحران کارگاه روانشناسی   297

 زیستی 

مرکز آموزش مدیریت دولتی و نظارت و   95بهمن ماه  

همکاری مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر 

 عامل کشور 

38 

مرکز آموزش مدیریت دولتی و نظارت و   95بهمن ماه   کارگاه پدافند زیستی، حفظ و تأمین منابع انرژی  298

سازمان پدافند غیر همکاری مرکز مطالعات 

 عامل کشور 

30 

مرکز آموزش مدیریت دولتی و نظارت و   95بهمن ماه   کارگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی  299

همکاری مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر 

 عامل کشور 

29 

مرکز آموزش مدیریت دولتی و نظارت و   95بهمن ماه   سمینار مدیریت پدافند زیستی 300

مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر همکاری 

 عامل کشور 

80 

با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی  95اسفندماه   های بازیافت انرژی کارگاه آموزشی سیستم  301

 و سازمان انرژی های نو ایران)سانا( 

98 

دولتی با همکاری مرکز آموزش مدیریت   95اسفندماه   های خورشیدی کارگاه آموزشی سیستم  302

 و سازمان انرژی های نو ایران)سانا( 

134 

با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی  95اسفندماه   کارگاه آموزشی اصول ممیزی و معیارهای مصرف انرژی  303

 و سازمان انرژی های نو ایران)سانا( 

113 

سمینار تخصصی بررسی و راهکارها و الزامات جایگزینی   304

 تجدیدپذیر های  انرژی 

با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی  95اسفندماه  

 و سازمان انرژی های نو ایران)سانا( 

252 

مرکز آموزش مدیریت دولتی، قرارگاه   95اسفندماه   سناریونویسی پدافندی و بحران  305

سایبری و نظارت و همکاری مرکز مطالعات  

 سازمان پدافند غیر عامل کشور 

95 

های شهری در برابر  سازی زیرساخت کارگاه ایمن  306

 تهدیدات سایبری 

مرکز آموزش مدیریت دولتی ، قرارگاه   95اسفندماه  

سایبری و نظارت و همکاری مرکز مطالعات  

 سازمان پدافند غیر عامل کشور 

75 

های حیاتی شهری در  کارگاه مدیریت عملکرد شریان  307

 بحران 

ت دولتی، سازمان  مرکز آموزش مدیری 95اسفندماه  

پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و 
92 



  

نظارت و همکاری مرکز مطالعات سازمان 

 پدافند غیر عامل کشور 

مرکز آموزش مدیریت دولتی و نظارت و   95اسفندماه   کارگاه توسعه پایدار شهری با رویکرد پدافند غیرعامل  308

همکاری مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر 

 عامل کشور 

59 

ریزی راهبردی شهری  سمینار تخصصی مدیریت برنامه  309

 های پدافندی و مدیریت بحران بر اساس شاخص 

مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان   95اسفندماه  

پیشگیری و مدیریت بحران تهران و نظارت  

و همکاری مرکز مطالعات سازمان پدافند  

 غیر عامل کشور 

160 

 11 شرکت ملی نفت ایران  96اردیبهشت   های نوشتاری نگارش و مهارت آئین   310

 14 شرکت ملی نفت ایران  96اردیبهشت   وظایف مسئولین دفاتر  311

 18 شرکت ملی نفت ایران  96اردیبهشت   فن اداره جلسات  312

 21 شرکت ملی نفت ایران  96اردیبهشت   هوش هیجانی  313

 37 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96اردیبهشت   وری های سنجش بهره تکنیک های نوین  کارگاه روش  314

های تدوین چشم  کارگاه مدیریت استراتژیک و روش  315

 پژوهی انداز بر پایه اصول آینده 

 44 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96اردیبهشت  

پژوهی آموزشی با رویکرد ارتقاء  سمینار تخصصی آینده 316

 وری بهره 

 68 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96اردیبهشت  

مرکز آموزش مدیریت دولتی، قرارگاه   96اردیبهشت   های  کارگاه روانشناسی بیوتروریسم و مدیریت بحران  317

زیستی سازمان پدافند و نظارت و همکاری 

مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر عامل  

 کشور ویژه شهرداری تهران 

24 

مرکز آموزش مدیریت دولتی، قرارگاه   96اردیبهشت   پدافند زیستی، حفظ و تأمین منابع انرژی کارگاه   318

زیستی سازمان پدافند و نظارت و همکاری 

مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر عامل  

 کشور ویژه شهرداری تهران 

18 

دولتی و نظارت و  مرکز آموزش مدیریت  96اردیبهشت   کارگاه ارزیابی اثرات زیست محیطی  319

همکاری مرکز مطالعات سازمان پدافند غیر 

 عامل کشور ویژه شهرداری تهران 

23 

 21 شرکت ملی نفت ایران  96خردادماه   مبانی محیط زیست 320

 16 وزارت ورزش و جوانان  96تیرماه   قوانین جدید مالیاتی 321

 15 شرکت ملی نفت ایران  96تیرماه   گری اصول منشی 322

 20 شرکت ملی نفت ایران  96تیرماه   ریزی های برنامه تکنیک 323

 11 شرکت ملی نفت ایران  96تیرماه   کار تیمی  324

اولین دوره تعالی استاندارد با رویکرد استاندارد سازی   325

 نوین 

مجوز از ریاست جمهوری سازمان   96مردادماه  

مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری  

علمی و فناوری ریاست  معاونت  

 جمهوری و سازمان ملی استاندارد 

117 

 74 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مردادماه   کارگاه مدیریت جانشین پروری  326

 55 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مردادماه   پژوهی در مدیریت منابع انسانی کارگاه آینده  327

بهبود عملکرد مبتنی بر   کارگاه طراحی مکانیزم ارزیابی و   328

 های کسب و کار استراتژی 

 52 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه  



  

ها با تاکید  سمینار تخصصی مدیریت عملکرد در سازمان  329

 بر ارزیابی منابع انسانی 

 139 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه  

 16 ایران شرکت ملی نفت   96مردادماه   مدیریت سبد پروژه  330

 17 شرکت ملی نفت ایران  96مردادماه   گیری روش های حل مساله و تصمیم 331

 204 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه   سمینار راهکارهای مدیریتی مبارزه با پولشویی 332

 86 دولتیمرکز آموزش مدیریت   96مرداد ماه   کارگاه آشنایی با نرم افزار مبارزه با پولشویی  333

و تکالیف سازمان های    FATFکارگاه توصیه های   334

 ایرانی 

 63 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه  

 74 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه   کارگاه قوانین جدید مالیاتی 335

کارگاه مدیریت استراتژیک روابط عمومی در ارتباطات   336

 هاها و شرکت سازمان بین المللی  

 60 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه  

کارگاه مدیریت استراتژیک روابط عمومی در شرایط   337

 بحرانی 

 105 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه  

سمینار تخصصی آینده نگاری روابط عمومی در مدیریت   338

 هانوین سازمان 

 190 مدیریت دولتیمرکز آموزش   96مرداد ماه  

کارگاه مدیریت روابط عمومی نوین با رویکرد رسانه و   339

 ی اجتماع  یهاشبکه 

 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه  
143 

 50 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96مرداد ماه   کارگاه مدیریت فرهنگی عمومی سازمان های شهروندگرا  340

 13 شرکت ملی نفت ایران  96شهریورماه   مهارت های کلیدی مدیریت  341

 14 شرکت ملی نفت ایران  96شهریورماه   تدوین شرح وظایف  342

 40 شرکت ملی نفت ایران  96شهریورماه   مدیریت تحول  343

های ملی و بین المللی نفت  حکمرانی شرکتی در شرکت 344

 و گاز

 40 شرکت ملی نفت ایران  96مهرماه  

345 (Coaching  ) شرکت ملی نفت ایران/ مرکز آموزش   96مهرماه   رهبری

 محمودآباد 

25 

 25 شرکت ملی نفت ایران  96مهرماه   ارزیابی موفقیت پروژه  346

  بافت های فرسوده  ینیبازآفر  تیریمد یکارگاه تخصص 347

 ( یبهداشت  ،یآموزش  ،یفرهنگ  -ی)در حوزه های اجتماع

 96 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96مهرماه  

و بهسازی بافت    ری یپذ  بیآس  یابیارز  یکارگاه تخصص 348

بحران و اصول پدافند    تیری)بر مبنای مد  های شهری

 عامل(   ریغ

 94 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96مهرماه  

و توانمندسازی بافت های    تیریمد  یتخصص  ناریسم 349

 های شهری   رساختیفرسوده، ناکارآمد و ز

 175 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96مهرماه  

نوسازی    تیریو مد  یشهرسازی مشارکتی  کارگاه تخصص 350

 بر اقتصادی کردن طرح های نوسازی(   دی)با تاک  شهری

 122 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96مهرماه  

 40 شرکت ملی نفت ایران  96آبان ماه   آشنایی با قراردادهای بین المللی نفتی 351

 14 شرکت ملی نفت ایران  96آبان ماه   خدمات و بهداشت محیط کار ریزی و کنترل امور  برنامه  352

 38 ران ینفت ا  یشرکت مل 96آبان ماه   2و    1اصول سرپرستی گروه   353

 88 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96آذرماه   ISO5001کارگاه تخصصی انرژی بر مبنای الگوی   354

 65 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96آذرماه   برقکارگاه تخصصی پدافند غیرعامل در صنعت آب و   355



  

کارگاه تخصصی انرژی در ساختمان با تأکید بر کاربرد   356

 های تجدیدپذیر انرژی 

 115 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96آذرماه  

 137 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96آذرماه   سمینار تخصصی مدیریت راهبردی انرژی  357

 18 ران ینفت ا  یشرکت مل 96آذرماه   صندوق های بازنشستگیخدمات و مقررات   358

 11 ران ینفت ا  یشرکت مل 96آذرماه   تفکر سیستمی 359

 17 ران ینفت ا  یشرکت مل 96آذرماه   مدیریت زمان  360

 21 ران ینفت ا  یشرکت مل 96دی ماه   مهارت های ارتباطی  361

 57 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96ماه  دی  HSEکارگاه تخصصی مدیریت تغییر در مدیریت   362

کارگاه تخصصی مبانی حقوقی مدیریت بحران و   363

 مسئولیت مدنی مدیران در بحران و حوادث 

 57 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96ماه  دی 

های مدرن در تجزیه و تحلیل کارگاه تخصصی تکنیک 364

 حوادث 

 79 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96ماه  دی 

 111 مرکز آموزش مدیریت دولتی 96ماه  دی  HSEسمینار تخصصی رویکردهای نوین در مدیریت   365

 38 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96بهمن ماه   و سالمت              یپزشک  یگردشگر   تیریمد  یکارگاه تخصص 366

  کردیبا رو  یگردشگر  نینو  تیریمد  یتخصص  ناریسم 367

 دار یتوسعه پا

 52 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96بهمن ماه  

کارآفرینی  توسعه  و   اشتغال  گردشگری،  یکارگاه تخصص 368  

 ( مقاومتی  اقتصاد  بر  تاکید  با)

 18 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96بهمن ماه  

 20 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96بهمن ماه   ک یالکترون  یتوسعه گردشگر   تیریمد  یکارگاه تخصص 369

 18 ران ینفت ا  یشرکت مل 96بهمن ماه   قانون برگزاری مناقصات  370

 12 ران ینفت ا  یشرکت مل 96بهمن ماه   شایستگی محور توسعه ارتباطات  371

 51 دانشگاه تهران  96بهمن ماه   در توسعه سازمان ها   تیریبهبود مد  یراهکارها  372

 52 دانشگاه تهران  96بهمن ماه   ت یفیو ک  یبهره ور  ،یژاپن  تیریمد 373

  ی)عموم  یمشارکت  یحاکم بر قراردادها  نیضوابط و قوان 374

 ( یو خصوص

 108 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96اسفندماه  

  نییمشاوران و آ  یحاکم بر قراردادها  نیضوابط و قوان 375

 خدمات   دیخر  یها

 141 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96اسفندماه  

ساختار مناقصات و    یو مهندس  تیریمد  ناریسم 376

 قراردادها 

 191 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96اسفندماه  

 128 یدولت  تیریمرکز آموزش مد 96اسفندماه   در مناقصات و قراردادها   اتیبه شکا  یدگیقانون رس 377

 22 ران ینفت ا  یشرکت مل 96اسفندماه   تحلیل اقتصادی پروژه ها  378

 26 ران ینفت ا  یشرکت مل 96اسفندماه   آشنایی با قراردادهای جدید نفتی 379

 24 ران ینفت ا  یشرکت مل 96اسفندماه   حقوق شهروندی  380

 25 ران ینفت ا  یشرکت مل 96اسفندماه   آشنایی با برگزاری مناقصات  381

 21 ایران شرکت ملی نفت   97اردیبهشت   قانون برگزاری مناقصات  382

 18 شرکت ملی نفت ایران  97اردیبهشت   مدیریت استرس  383

 14 شرکت ملی نفت ایران  97اردیبهشت   فن اداره جلسات  384

 23 شرکت ملی نفت ایران  97اردیبهشت   کنترل اسناد و هزینه ها 385

 19 شرکت ملی نفت ایران  97اردیبهشت   مدیریت اکتشاف  386



  

 28 شرکت ملی نفت ایران   گردشگری اکوتوریسم و   387

 16 شرکت ملی نفت ایران  97خردادماه   مدیریت خالقیت و نوآوری  388

 36 شرکت ملی نفت ایران  97تیرماه   قانون برگزاری مناقصات  389

390 
در    رساختهایراهبردهای امن سازی زکارگاه تخصصی  

 بری یسا  داتیبرابر تهد

 97تیرماه  
 دانشگاه تهران 

339 

391 
  نیبا بدافزارها و فناوری های نو  ییآشناتخصصی  کارگاه  

 آن ها   لیتحل

 97تیرماه  
 دانشگاه تهران 

278 

392 
در    برییسا  تی راهبردی امن  تیریمدی  دوره آموزش

 کشور   عیسازمان ها و صنا

 97تیرماه  
 دانشگاه تهران 

386 

  برییسا  رییو نفوذ پذ  یتیامن  یابیارزتخصصی    کارگاه 393

 سامانه های نرم افزاری 

 97تیرماه  
 دانشگاه تهران 

305 

 25 ران ینفت ا  یشرکت مل 97مرداد ماه   مناقصات   یقانون برگزار  394

 25 ران ینفت ا  یشرکت مل 97شهریور ماه   مدیریت ادعا  395

 21 ران ینفت ا  یشرکت مل 97مهر ماه   مناقصات   یقانون برگزار  396

 315 دانشگاه تهران  97دی ماه   دار یپا  یشهر  ینیبازآفر  ناریسم 397

398 
 ینیدر بازآفر  کپارچه ی  ینهاد   هیآرا  یکارگاه تخصص

 دار یپا  یشهر 
 252 دانشگاه تهران  97ماه    ید

399 
  یجلب مشارکت نهادها   یروش ها   یکارگاه تخصص

 دار یپا   یشهر  ینیو مردم در بازآفر  یمردم
 240 دانشگاه تهران  97ماه    ید

400 
  یشهر   ینیدر بازآفر  یشهر   یتاب آور  یتخصصکارگاه  

 دار یپا
 234 دانشگاه تهران  97ماه    ید

401 
 ینیدر بازآفر  یمال   نیتأم  یها   وهیش  یکارگاه تخصص

 دار یپا  یشهر 
 269 دانشگاه تهران  97ماه    ید

 57 وزارت امور اقتصادی و دارائی  97بهمن ماه   مبانی پدافند سایبری  402

 90 وزارت امور اقتصادی و دارائی  97بهمن ماه   سایبری مبانی پدافند   403

 31 گمرک جمهوری اسالمی ایران  97اسفند ماه   مبانی پدافند سایبری  404

 87 گمرک جمهوری اسالمی ایران  97اسفند ماه   مبانی پدافند زیستی 405

 33 اداره مالیات 97اسفند ماه   مبانی پدافند سایبری  406

 80 اداره مالیات 97اسفند ماه   پدافند سایبری مبانی   407

 30 منطقه ویژه انرژی پارس  98خردادماه   دوره آموزشی تخلیه اضطراری  408

 60 منطقه ویژه انرژی پارس  98تیرماه   امداد و نجات   اتیعمل  یدوره آموزش 409

 98تیر ماه   دوره مسئولین دفاتر  410
مرکز آموزش    /رانینفت ا  یشرکت مل

 محمودآباد 
25 

 25 شرکت مهندسی توسعه نفت  98مردادماه   شایستگی مدیران  411

412 
وبینار مقدماتی و رونمایی از سامانه جامع آموزش  

 مجازی پردیس 
 4700 مجازی قوه قضائیه/ به صورت   98مردادماه  

 40 منطقه ویژه انرژی پارس  98شهریور ماه   در محیط زیست  GISکاربرد   413

 25 شرکت مهندسی توسعه نفت  98شهریورماه   شایستگی مدیران  414

415 
بانان ستاد پیشگیری از  مبارزه با مواد مخدر ویژه دیده 

 جرم قوه قضائیه 
 700 ی به صورت مجاز  /هیقوه قضائ 98مهر ماه  



  

 98آبان ماه   دوره پدافندی ویژه شهرکهای صنعتی 416
  یهاکوچک و شهرک   عیسازمان صنا

 مجازی   /رانیا  یصنعت
500 

 400 دانشگاه تهران  98آبان ماه   همایش ملی پدافند شیمیایی  417

 600 سازمان حفاظت محیط زیست 98آبان ماه   همایش بین المللی مدیریت پسماند  418

 98آبان ماه   مدیریت پسماند صنعتی 419
سازمان حفاظت محیط زیست/ به  

 صورت مجازی 
480 

420 
  -ارائه تجارب بین المللی در مدیریت پسماند شهری

 نمونه موردی آلمان 
 98آبان ماه  

سازمان حفاظت محیط زیست/ به  

 صورت مجازی 
390 

 98آبان ماه   مدیریت پسماند بیمارستانی   421
سازمان حفاظت محیط زیست/ به  

 ی  صورت مجاز 
70 

422 
 دفع نهایی و چالشهای پیش رو 

 
 98آبان ماه  

سازمان حفاظت محیط زیست/ به  

 صورت مجازی 
750 

 98آبان ماه   روش های تأمین و جذب سرمایه در مدیریت پسماند  423
سازمان حفاظت محیط زیست/ به  

 صورت مجازی 
740 

 50 ک یمرکز توسعه تجارت الکترون 98آبان ماه   پدافند غیرعامل ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیک  424

 98دی ماه   HAZMAT مجازی آموزش دوره 425
صورت  سازمان پدافند غیرعامل/به 

 مجازی 
320 

426 
 حوادث ریسک آنالیز و ارزیابی مجازی آموزش دوره

 شیمیایی

صورت  سازمان پدافند غیرعامل/به  98دی ماه  

 مجازی 
300 

 شیمیایی  حوادث در  نجات و امداد مجازی آموزش دوره 427
صورت  پدافند غیرعامل/به سازمان   98دی ماه  

 مجازی 
350 

 شیمیایی حوادث در ایمنی مجازی آموزش دوره 428
صورت  سازمان پدافند غیرعامل/به  98دی ماه  

 مجازی 
345 

 50 استانداری البرز  98اسفندماه   دوره آموزشی پدافند شیمیایی  429

 50 شکوهیهشهرک صنعتی   98اسفندماه   دوره آموزشی پدافند شیمیایی  430

 50 شهرک صنعتی اشتهارد  98اسفندماه   دوره آموزشی پدافند شیمیایی  431

 2000 بیمه آسیا  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  432

 680 شهرداری اراک  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  433

 500 شرکت فرودگاهی امام خمینی 99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  434

 96 شهرداری شهریار  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  435

 43 شهرداری شهر قدس  99پاییزتابستان و  دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  436

 20 آب منطقه ای سمنان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  437

 24 سازمان دامپزشکی سمنان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  438

 67 داشگاه علوم پزشکی شاه رود  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین( دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی   439

 72 فرمانداری قرچک  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  440

 20 دانشگله علوم پزشکی زنجان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  441

 18 آب منطقه ای تهران  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  442

 20 آب منطقه ای زنجان 99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  443

 23 دانشگله علوم پزشکی هرمزگان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  444



  

 30 توزیع نیرو برق استان زنجان   99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  445

 21 برق منطقه ای خراسان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  446

 21 آب منطقه ای آذربایجان غربی 99تابستان و پاییز پدافند زیستی )مجازی آنالین( دوره آموزشی مدیریت   447

 31 شرکت آبفا ایالم   99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  448

 60 اصفهان استاندارد   99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  449

 35 شهرداری سیرجان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  450

 30 شهرداری بوهن  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  451

 50 شهرداری آبادان  99پاییزتابستان و  دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  452

 100 ورزش جوانان لرستان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  453

 30 شهرداری چقادک  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  454

 130 آبفا روستایی یزد 99تابستان و پاییز آنالین( دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی   455

 150 دانشگاه علوم پزشکی کردستان   99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  456

 150 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  457

 25 آب منطقه ای گیالن  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  458

 100 آبفا اصفهان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  459

 100 آبفا سنندج  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین( دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی   460

 45 توزیع برق لرستان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  461

 81 شرکت فوالد مبارکه اصفهان  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  462

 200 شهرداری کرج  99تابستان و پاییز آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین( دوره   463

 70 آبفا استان البرز  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  464

 21 استان البرز آب منطقه ای   99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  465

 20 توزیع برق استان البرز  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  466

 21 آبفا  استان قم  99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  467

 20 شهرداری قم 99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  468

 34 اب فاضالب استان فارس   99تابستان و پاییز دوره آموزشی مدیریت پدافند زیستی )مجازی آنالین(  469

 2000 بیمه آسیا  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  470

 680 شهرداری اراک  99تابستان و پاییز تهدیدات زیستی)مجازی آنالین( روانشناسی بیوتروریسم و  471

 500 شرکت فرودگاهی امام خمینی 99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  472

 96 شهریار شهرداری   99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  473

 43 شهرداری شهر قدس  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  474

 20 آب منطقه ای سمنان  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  475

 24 سازمان دامپزشکی سمنان  99تابستان و پاییز آنالین( روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی  476

 67 داشگاه علوم پزشکی شاه رود  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  477

 72 فرمانداری قرچک  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  478

 20 دانشگله علوم پزشکی زنجان  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  479



  

 18 آب منطقه ای تهران  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  480

 20 آب منطقه ای زنجان 99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  481

 23 دانشگله علوم پزشکی هرمزگان  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  482

 30 توزیع نیرو برق استان زنجان   99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  483

 21 برق منطقه ای خراسان  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  484

 21 آب منطقه ای آذربایجان غربی 99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  485

 31 شرکت آبفا ایالم   99تابستان و پاییز بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین( روانشناسی  486

 20 شهرداری قم 99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  487

 35 سیرجان شهرداری   99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  488

 30 شهرداری بوهن  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  489

 50 شهرداری آبادان  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  490

 100 ورزش جوانان لرستان  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  491

 30 شهرداری چقادک  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  492

 130 آبفا روستایی یزد 99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  493

 150 دانشگاه علوم پزشکی کردستان   99تابستان و پاییز بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین( روانشناسی  494

 150 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  495

 25 آب منطقه ای گیالن  99تابستان و پاییز آنالین( روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی  496

 100 آبفا اصفهان  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  497

 100 آبفا سنندج  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  498

 45 توزیع برق لرستان  99تابستان و پاییز بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین( روانشناسی  499

 34 اب فاضالب استان فارس   99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  500

 200 شهرداری کرج  99پاییزتابستان و  روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  501

 70 آبفا استان البرز  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  502

 21 آب منطقه ای استان البرز  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  503

 20 توزیع برق استان البرز  99تابستان و پاییز تهدیدات زیستی)مجازی آنالین( روانشناسی بیوتروریسم و  504

 21 آبفا  استان قم  99تابستان و پاییز روانشناسی بیوتروریسم و تهدیدات زیستی)مجازی آنالین(  505

 2000 بیمه آسیا  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  506

 680 شهرداری اراک  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  507

 500 شرکت فرودگاهی امام خمینی 99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  508

 96 شهرداری شهریار  99تابستان و پاییز آنالین( شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی  509

 43 شهرداری شهر قدس  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  510

 20 آب منطقه ای سمنان  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  511

 24 سازمان دامپزشکی سمنان  99تابستان و پاییز استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین( شناخت و  512

 67 داشگاه علوم پزشکی شاه رود  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  513

 72 فرمانداری قرچک  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  514



  

 20 دانشگله علوم پزشکی زنجان  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  515

 18 آب منطقه ای تهران  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  516

 20 آب منطقه ای زنجان 99تابستان و پاییز استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین( شناخت و  517

 23 دانشگله علوم پزشکی هرمزگان  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  518

 30 توزیع نیرو برق استان زنجان   99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  519

 21 برق منطقه ای خراسان  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  520

 21 آب منطقه ای آذربایجان غربی 99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  521

 31 شرکت آبفا ایالم   99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  522

 20 شهرداری قم 99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  523

 35 شهرداری سیرجان  99پاییزتابستان و  شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  524

 30 شهرداری بوهن  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  525

 50 شهرداری آبادان  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  526

 100 ورزش جوانان لرستان  99تابستان و پاییز فردی)مجازی آنالین( شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت  527

 30 شهرداری چقادک  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  528

 130 آبفا روستایی یزد 99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  529

 150 دانشگاه علوم پزشکی کردستان   99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  530

 150 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  531

 25 آب منطقه ای گیالن  99تابستان و پاییز فردی)مجازی آنالین( شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت  532

 100 آبفا اصفهان  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  533

 100 آبفا سنندج  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  534

 45 توزیع برق لرستان  99تابستان و پاییز استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین( شناخت و  535

 34 اب فاضالب استان فارس   99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  536

 200 شهرداری کرج  99پاییزتابستان و  شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  537

 70 آبفا استان البرز  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  538

 21 آب منطقه ای استان البرز  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  539

 20 توزیع برق استان البرز  99تابستان و پاییز تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین( شناخت و استفاده از  540

 21 آبفا  استان قم  99تابستان و پاییز شناخت و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی)مجازی آنالین(  541

 2000 بیمه آسیا  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   542

 680 شهرداری اراک  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   543

 500 شرکت فرودگاهی امام خمینی 99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   544

 96 شهرداری شهریار  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   545

 43 شهرداری شهر قدس  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   546

 20 آب منطقه ای سمنان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   547

 24 دامپزشکی سمنان سازمان   99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   548

 67 داشگاه علوم پزشکی شاه رود  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   549



  

 72 فرمانداری قرچک  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   550

 20 دانشگله علوم پزشکی زنجان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   551

 18 آب منطقه ای تهران  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   552

 20 آب منطقه ای زنجان 99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   553

 23 دانشگله علوم پزشکی هرمزگان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   554

 30 توزیع نیرو برق استان زنجان   99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   555

 21 برق منطقه ای خراسان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   556

 21 آب منطقه ای آذربایجان غربی 99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   557

 31 شرکت آبفا ایالم   99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   558

 20 شهرداری قم 99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   559

 35 شهرداری سیرجان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   560

 30 شهرداری بوهن  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   561

 50 شهرداری آبادان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   562

 100 ورزش جوانان لرستان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   563

 30 شهرداری چقادک  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   564

 130 آبفا روستایی یزد 99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   565

 150 دانشگاه علوم پزشکی کردستان   99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   566

 150 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   567

 25 آب منطقه ای گیالن  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   568

 100 آبفا اصفهان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   569

 100 آبفا سنندج  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   570

 45 توزیع برق لرستان  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   571

 34 اب فاضالب استان فارس   99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   572

 200 شهرداری کرج  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   573

 70 آبفا استان البرز  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   574

 21 آب منطقه ای استان البرز  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   575

 20 توزیع برق استان البرز  99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   576

 21 استان قم آبفا    99تابستان و پاییز )مجازی آنالین (   19و کوئید  HSEدوره آموزشی   577

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   578

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 2000 بیمه آسیا  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   579

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 680 شهرداری اراک  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   580

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 500 شرکت فرودگاهی امام خمینی 99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   581

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 96 شهرداری شهریار  99تابستان و پاییز



  

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   582

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 43 شهرداری شهر قدس  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   583

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 20 آب منطقه ای سمنان  99تابستان و پاییز

سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و  رویکرد   584

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 24 سازمان دامپزشکی سمنان  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   585

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 67 داشگاه علوم پزشکی شاه رود  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   586

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 72 فرمانداری قرچک  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   587

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 20 دانشگله علوم پزشکی زنجان  99تابستان و پاییز

سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و  رویکرد   588

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 18 آب منطقه ای تهران  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   589

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 20 آب منطقه ای زنجان 99تابستان و پاییز

مواجه با تهدیدات زیستی نوین و  رویکرد سازمان در   590

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 23 دانشگله علوم پزشکی هرمزگان  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   591

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 30 توزیع نیرو برق استان زنجان   99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   592

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 21 برق منطقه ای خراسان  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   593

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 21 آب منطقه ای آذربایجان غربی 99پاییزتابستان و 

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   594

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 31 شرکت آبفا ایالم   99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   595

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 20 شهرداری قم 99پاییزتابستان و 

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   596

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 35 شهرداری سیرجان  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   597

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 30 شهرداری بوهن  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   598

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 50 شهرداری آبادان  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   599

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 100 ورزش جوانان لرستان  99تابستان و پاییز

سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و  رویکرد   600

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 30 شهرداری چقادک  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   601

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 130 آبفا روستایی یزد 99تابستان و پاییز

تهدیدات زیستی نوین و  رویکرد سازمان در مواجه با   602

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 150 دانشگاه علوم پزشکی کردستان   99تابستان و پاییز



  

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   603

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 150 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   99تابستان و پاییز

مواجه با تهدیدات زیستی نوین و  رویکرد سازمان در   604

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 25 آب منطقه ای گیالن  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   605

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 100 آبفا اصفهان  99تابستان و پاییز

تهدیدات زیستی نوین و  رویکرد سازمان در مواجه با   606

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 100 آبفا سنندج  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   607

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 45 توزیع برق لرستان  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   608

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 34 اب فاضالب استان فارس   99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   609

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 200 شهرداری کرج  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   610

 نوظهور)مجازی آنالین( تهدیدات  
 70 آبفا استان البرز  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   611

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 21 آب منطقه ای استان البرز  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   612

 نوظهور)مجازی آنالین( تهدیدات  
 20 توزیع برق استان البرز  99تابستان و پاییز

رویکرد سازمان در مواجه با تهدیدات زیستی نوین و   613

 تهدیدات نوظهور)مجازی آنالین( 
 21 آبفا  استان قم  99تابستان و پاییز

دوره آموزشی پدافند غیر عامل ویژه سازمان امور   614

 مالیاتی)مجازی آنالین( 
 1500 سازمان امور مالیاتی کشور  99شهریور  

دوره آموزشی پدافندعرضی در حوزه های فنی   615

 مهندسی)مجازی آنالین( 
 25 معاونت فنی سازمان پدافند غیر عامل  99شهریور  

دوره آموزشی پدافندعرضی در حوزه های فنی   616

 مهندسی)مجازی آنالین( 
 25 معاونت فنی سازمان پدافند غیر عامل  99شهریور  

 50 منطقه آزاد کیش    سازمان 99پاییز )آنالین مجازی(   عمومی    –پدافند سایبری   617

 500 شرکت ملی نفتکش   99پاییز )آنالین مجازی(   غیر عامل عمومی  پدافند   618

 50 شرکت ملی نفتکش  99پاییز )آنالین مجازی( پیشرفته    -ت فیزیکیحفاظ  619

)آنالین  ساعته    32تی  مدیریت پدافند زیسآموزشی    دوره 620

 مجازی( 
 50 بیمه مرکزی  99پاییز

 250 راه آهن ج.ا.ایران  99پاییز )آنالین مجازی(   10سیستم عامل ویندوز  آموزشی    دوره 621

)آنالین  آشنایی با مفاهیم دولت الکترونیک آموزشی    دوره 622

 مجازی( 
 250 راه آهن ج.ا.ایران  99پاییز

 250 راه آهن ج.ا.ایران  99پاییز )آنالین مجازی( حاکمیت فاوا  آموزشی    دوره 623

آشنایی با مهارت های راهبری سازمانی  آموزشی    دوره 624

 )آنالین مجازی( 
 250 راه آهن ج.ا.ایران  99پاییز

 200 ن منطقه آزاد اروند سازما 99پاییز )آنالین مجازی( عمومیآموزشی پدافند    هدور 625



  

زیستی در مواجهه با  ند  ریت پدافمدیآموزشی    دوره 626

 )آنالین مجازی( وین  تهدیدات ن 
 300 بیمه دانا  99زمستان 

 60 سازمان منطقه آزاد کیش 99زمستان  )آنالین مجازی( تی  پدافند زیسآموزشی    دوره 627

 20 پارسژه اقتصادی انرژی وین منطقه سازما 99زمستان  )آنالین مجازی( می  پدافند عموآموزشی    دوره 628

 280 بانک صنعت و معدن  99زمستان  )آنالین مجازی( یستی  زآموزشی پدافند    دوره 629

 330 بانک سپه   99زمستان  )آنالین مجازی( زیستیموزشی پدافند  آ  دوره 630

 5 بانک پاسارگاد  99زمستان  )آنالین مجازی( زیستیآموزشی پدافند    دوره 631

 40 زی بانک مرک 99زمستان  )آنالین مجازی( زیستیآموزشی پدافند    دوره 632

نقش روابط    یابی سنجش و ارز  ق،یتحقآموزشی    دوره 633

 )آنالین مجازی(   یدر حوزه افکارسنج  یعموم
 15 سازمان منطقه آزاد اروند  99زمستان 

 45 سازمان منطقه آزاد اروند  99زمستان  )آنالین مجازی( اجرای کمپین های تبلیغاتیآموزشی  دوره 634

 17 آینده بانک   99زمستان  )آنالین مجازی( زیستیآموزشی پدافند    دوره 635

  – مین اجتماعی کشور زمون ویژه کارگزاری های تابرگزاری آ 636

 هیئت مدیره اعضاء 
 500 اعی اجتم  سازمان تامین 99زمستان 

  – مین اجتماعی کشور زمون ویژه کارگزاری های تابرگزاری آ 637

 کاربران 
 3000 اعی اجتم  سازمان تامین 99زمستان 

ه  پروژافتتاحیه  –ارتباط مستقیم با ریاست جمهوری جرای  ا 638

 انزلی  -های عید مبعث 
 - مهوری نهاد ریاست ج 99ان زمست

 های آموزشی برگزار شده: نتایج دوره

 

 

 

 

 

 

 ف یشر سی مؤسسه پرد یهاتی فعال  ندیآبر

 دوره آموزشی  638

 نفر/ روز آموزش  65404

 ساعت آموزش  /نفر 535000



  

 

 

 

 

 مجوز عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور  ➢

 مجوز تخصصی سازمان پدافند غیرعامل کشور  ➢

های آموزشی از سازمان برنامه و بودجه استان  گواهینامه تأیید صالحیت برگزاری دوره  ➢

 تهران 

 گواهینامه تأییدیه فعالیت آموزشی و پژوهشی پدافند سایبری  ➢

 ISO 9001:2004های استاندارد گواهینامه  ➢

 

 های انجام شده: همکاری

 مجموعه همکار  نوع همکاری  حوزه فعالیت مدت همکاری

 تفاهم نامه  یآموزش 96از سال  
مرکز   - سازمان اداری و استخدامی کشور

 آموزش مدیریت دولتی

 قرارداد یآموزش 95از سال  
مرکز   - سازمان اداری و استخدامی کشور

 آموزش مدیریت دولتی

 سازمان پدافند غیرعامل کشور نامه تفاهم   آموزشی سال   5

 سازمان بازرسی کل کشور تفاهم نامه  آموزشی 

 تفاهم نامه  آموزشی و پژوهشی  سال   5
دانشکده علوم دریایی محمودآباد دانشگاه 

 صنعت نفت

 مالزی   APU تفاهم نامه  آموزشی 94از سال  

 
 دانشکده نفت تهران تفاهم نامه  آموزشی و پژوهشی 

 هانامه یمجوزها و گواه



  

ساعت   300

 آموزش

 پتروشیمی مارون قرارداد آموزشی دوره آموزش حین خدمت 

 مؤسسه مطالعات انرژی  تفاهم نامه  دوره آموزشی 97از سال  

 ACMشرکت   تفاهم نامه  دوره آموزشی 

 تفاهم نامه  دوره آموزشی 
آلمان و انجمن علمی   RETechشرکت  

 مهندسی مدیریت پسماند ایران

 تفاهم نامه  دوره آموزشی 
مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک 

 سازمان پدافند غیرعامل کشور

 تفاهم نامه  دوره آموزشی 
شرکت دانشگاهی محیط زیست دانشگاه 

 تهران

 دانشگاه صنعت نفت  تفاهم نامه  دوره آموزشی 

 دانشکده نفت آبادان  تفاهم نامه  دوره آموزشی 

 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  تفاهم نامه  دوره آموزشی 

    

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تفاهم نامه  دوره آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

  



  

 

 

  



  

 

  



  

  



  

 

 

  



  

 

  



  

  



  

 

  



  

 

  



  

 

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

  



  

 

  



  

 

  



  

 

 

 

 

 

  



  

  



  

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



  

 
 

 

 

 

 

 آدرس دفتر مرکزی: 

 51تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان فاطمی، ساختمان شماره یک، طبقه سوم، واحد  

 021- 41872000لفکس:  ت

 

 : 2آدرس دفتر شماره 

  12، واحد6، طبقه11قدس، کوچه فردانش، پالک   ابانیتهران، بلوار کشاورز، خ



  

 021- 88955272تلفن تماس:  

 

 آدرس سایت: 
Pardissharif.com 

Pishco.ir 

 

 آدرس ایمیل:
Pardis.shariff@gmail.com 

info@pishco.ir 

mailto:Pardis.shariff@gmail.com

