تقویم دوره های آموزشی محمودآباد -تابستان 1398
ردیف

عنوان دوره

تاریخ دوره

مدت دوره

1

ابزار دقیق در مناطق پرخطر

 2لغایت 98/04/4

 3روز

2

آنالیز روغن سطحی 1

 2لغایت 98/04/4

 3روز

3

تعمیر و نگهداری تجهیزات پست ها و خطوط انتقال برق

 9لغایت 98/04/11

 3روز

4

نگهداری و تعمیر ترانسفورماتور های قدرت

 9لغایت 98/04/12

 4روز

5

مدل سازی حوادث با نرم افزار phast

 1لغایت 98/04/3

 3روز

6

طراحی شبکه رادیوئی

 9لغایت 98/04/12

 4روز

7

الزامات ایمنی کار

 12لغایت 98/04/13

 2روز

8

 Plcمقدماتی

 17لغایت 98/04/20

 4روز

9

ایمن سازی مخازن

 15لغایت 98/04/17

 3روز

10

پانل اعالم و اطفای حریق

 16لغایت 98/04/18

 3روز

11

نیازسنجی برنامه ریزی اثرب خش

 18لغایت 98/04/19

 2روز

12

بررسی آزمایشات درون چاهی

22لغایت98/04/24

3روز

13

شیرهای قطع و وصل اضطراری فرایندی

 23لغایت 98/04/25

3روز

14

 Plcمقدماتی

 24لغایت 98/04/26

 4روز

15

شبکه رادیوئی ترانک

 29لغایت 98/04/31

 3روز

16

میترینگ مخازن

 29لغایت 98/04/31

 3روز

17

کنترل پنل سرچاهی

 29لغایت 98/04/31

 3روز

18

سیستم فرماندهی حادثه

 1لغایت 98/05/2

 2روز

19

تشریفات در روابط عمومی

 5لغایت 98/05/7

 3روز

20

تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات الکتریکی

 6لغایت 98/05/8

 3روز

21

پایش و اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی

 8لغایت 98/05/10

 3روز

22

 HAZOPشناسایی مخاطرات فرآیندی

 12لغایت 98/05/14

 3روز

23

مدیریت جامع یکپارپی سرمایه

 15لغایت 98/05/17

 3روز

24

تشریح الزامات و مستند سازی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

19لغایت 98/05/20

 2روز

اصفهان  :دروازه شیراز  ،خ شیخ کلینی (مرداویج)  ،انتهای خیابان  ،نرسیده به تعاونی مصرف پرواز  ،پالک  5تلفن  22 :الی  03136702520تلفکس 03136702523 :
تهران  :فلکه دوم صادقیه  ،خیابان شهید اعتمادیان  ،پالک  19طبقه پنجم ،واحد  19تلفن  02144963694 02144963693:تفکس02144963695 :

وبسایت ، Noavaranalborz.com :ایمیلinfo@noavaranalborz.com :
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ردیف

عنوان دوره

تاریخ دوره

مدت دوره

25

واکاری و تحلیل خطرات فرآیندی

 2لغایت 98/06/4

 3روز

26

مدیریت تغییر در سیستم HSE

 5لغایت 98/06/6

 2روز

27

تنظیم شبکه

 22لغایت 98/06/23

 2روز

28

خطاهای انسانی در صنعت نفت

 23لغایت 98/06/25

 3روز

29

مدیریت پیامد

 26لغایت 98/06/27

 2روز

توضیحات :

 محل اجرای دوره :
محمودآباد ،مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران
 هزینه شامل حق الزحمه استاد ،ایاب و ذهاب درون شهری و بین شهری مدرس و بازاریابی فراگیران می باشد.
 ساعت برگزاری کالس از  8صبح لغایت  16عصر می باشد.
 شماره حساب  4638062833 :شماره شبا  )IR390120000000004638062833) :بانک ملت شعبه
چهارراه حکیم نظامی به نام شرکت نوآوران البرز
 در صورت درخواست کار فرما ،ایاب و ذهاب و اسکان فراگیران جهت اعزام و شرکت در دوره مقدور می باشد.
 قطعیت کالس ها بعد از به حد نصاب رسیدن نفرات دوره ،حداکثر یه هفته قبل از اجرا مشخص خواهد شد.
 باتوجه به معرفی نفرات فراگیران ،قطعیت اجرای دوره های آموزشی تقویم مشخص خواهد شد .لذا در صورت
معرفی نفرات شرکت کننده به صورت مکتوب از طرف شرکت های متقاضی و عدم کنسلی آنها در موعد یک
هفته ی قبل از اجرای دوره ،هزینه اعالم شده به صورت کامل از آنها اخذ خواهد شد.

اصفهان  :دروازه شیراز  ،خ شیخ کلینی (مرداویج)  ،انتهای خیابان  ،نرسیده به تعاونی مصرف پرواز  ،پالک  5تلفن  22 :الی  03136702520تلفکس 03136702523 :
تهران  :فلکه دوم صادقیه  ،خیابان شهید اعتمادیان  ،پالک  19طبقه پنجم ،واحد  19تلفن  02144963694 02144963693:تفکس02144963695 :

وبسایت ، Noavaranalborz.com :ایمیلinfo@noavaranalborz.com :

