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  . :داردماموریتنوآورانشرکت
وتواناوبهتجربامتخصصانوتوانودانشبرتکیهباتا

متخصصانسایربهآنهاارزشمندتجاربانتقالهمچنین
درسهمیمحولهوظایفانجامجهتعالقمندوجوان
.سازدخودآنازراکشورپیشرفتوتوسعه
واورهمشآموزشی،خدماتکیفیتترینعالیتامین

کاراوبخشاثرآموزشتوسعهوبرتداوممستمرنظارت
وانا،تخصصانوفنیمتمهارتهایتربیتنهایتدرو

ازلفمختافزارینرمبهمسلطودنیاروزبهدانشآگاه
.میباشدشرکتاینماموریتهایدیگر

منایکایجادجهتتالشدرنوآورانشرکت
ربازاردموفقحضورنیزوکشورسطحدرمعتبر
.باشدمیالمللیبینوجهانیهای

هایتندروشرکتاینرفتارکارکنانصداقت
میاندرعدالترعایتوشفافبازارایجاد

ازخودخدماتکنندگاندریافتومشتریان
.میباشدشرکتایناندازهایچشم



تاییدیه شرکت ملی  نفت ایران  

سازمان فنی و حرفه ای 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
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مجوزها



مجوزها 

IOGCPSM

تاییدیه نفت  مجوز سازمان فنی و حرفه ای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی
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شرکت نفت و گاز غرب آموزش نفت محمودآباد مرکز 
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ها تقدیرنامه 

شرکت فوالد غرب



شرکت ذوب آهن اصفهان پایانه ها و مخازن پتروشیمی 
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هاتقدیرنامه 

شرکت زاگرس جنوبی شرکت فوالد خوزستان 



شرکت مس سرچشمهشرکت پتروشیمی غدیرشرکت انتقال گاز ایران
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ا تقدیرنامه ه
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مجوز، فعالیت و گواهی حسن انجام کار

تاناسریزیبرنامهومدیریتسازمانازصالحیتتاییدمجوزاخذ
وساختمانوراه،عمرانحیطهمهندسیوفنیگروهدراصفهان
ودولتکارکنانویژهآموزشیکارگاههایبرگزاریجهتمعماری

1396سالدراجراییدستگاههای

ایحرفهوفنیسازمانازاصولیموافقتنامهدارای

یریت،مدشیمیاییصنایعهایرشتهدرمجوزوتاسیسپروانهدارای
سازمانازپتروشیمیوساختمانایمنی،وبهداشت،صنایع

ایحرفهوفنی

ومدتکوتاههایدورهزمینهدرهمکاریتفاهمنامهدارای
دهدانشکبااطالعاتفناوریومدیریتهایرشتهدرمدتبلند

تهراندانشگاهمدیریت
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مجوز، فعالیت و گواهی حسن انجام کار

فنی و حرفه ای سازمان از ITدارای پروانه تاسیس در رشته 

مینهزمنتخب شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در 
دوره در این زمینه در تمامی100و اجرای بیش از HSEدوره  های 
نقاط کشور  

سالدرایمنیهایدورهزمینهدراصفهانآهنذوبشرکتمنتخب
ینتوربکنترلسیستمعیبرفعواندازیراهتخصصیآموزشو89

آموزشواحدوموسسهازتقدیربهمنجرکهچینکشورDEHهای
استشدهآتشکارنشریهدرآهنذوب
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مجوز، فعالیت و گواهی حسن انجام کار

ونیفهایدورههایزمینهدرایرانمسصنایعملیشرکتمنتخب
باایمنیممیزیانجاموایمنیهایدورهومهندسی
ایرکاالمللیبینشرکتهمکاری

هایدورههایزمینهدراصفهانمبارکهفوالدشرکتمنتخب
Plantجملهازخاصافزارینرم flow،In touch

HSEومهندسیوفنیهایزمینهدرصالحیتتاییدیهگواهیدارای
ایراننفتملیشرکتاز
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راتی و فنیی  منتخب شرکت فوالد مبارکه اصفهان در زمینه دوره های تعمی
و مهندسی خاص که منجر به تعمیر و راه اندازی تجهیزات 

یدهای وکیوازجمله سرویس ، تعمیر و عیب یابی کل.مربوطه گردیده است
، تعمیرات اSF6آلمان و کلید های گازی ABBکمپانی  VD4 ،VD2م 

...و 396سری  MTUساسی موتورهای لوکوموتیو 

نه های منتخب و طرف قرارداد شرکت ره آوران فنون پتروشیمی در   زمی
فنی و مهندسی ، مدیریتی ، مالی اداری و بازرگانی 

منتخب و طرف قرارداد اداره کل تربیت بدنی استان تهران در 
....حیطه های مدیریت ، مالی ، اداری ؛ عمومی و 

مجوز، فعالیت و گواهی حسن انجام کار
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مجوز، فعالیت و گواهی حسن انجام کار

منتخب و طرف قرارداد شرکت پتروشیمی بندر امام در زمینه های
...فنی و مهندسی ، نرم افزارهای فنی و 

منتخب و طرف قرارداد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
HYSYS ،Priاصفهان در حوزه مهارتهای پیشرفته از جمله نرم افیزار هیای   

mavera  ،Matlab و...

برنده مناقصه دوره های آموزشی فنی تخصصی و عمومی شرکت
1000و اجرای بیش از98تا 91فوالد مبارکه اصفهان در سال های 

عنوان دوره در سال های اخیر 

مبتکر و طراح دوره های آموزشی فنی و تخصصی مورد نیاز صنایع
پتمختلف کشور که برای اولین بار انجام شده است از جمله اسکری

رلنویسی ، چرخ دنده های غیراستاندارد ، عیب یابی سیستم کنت
...و  HSCB، مونتاژ و دمونتاژ تمامی بخشهای کلید DEHتوربین 
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رد نیاطراحی ، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی فنی تخصصی مو
مکاری ز جهت راه اندازی بخشهای مختلف شرکت فوالد غرب آسیا با ه

(بارکه فنی و تخصصی فوالد م)شرکت فنی مهندسی مهرجی اصفهان 

و منتخب و طرف قرارداد شرکت فوالد خوزستان در حوزه های فنی
ارای مهندسی ، مدیریت ، ایمنی و مالی اداری و بازرگانی و همچنین د

98تا 91گواهی حسن انجام کار از شرکت در سال های 

ره های برنده استعالم آموزشی شرکت پاالیش نفت الوان در حوزه دو
20و اجرای  بیش از 91آموزشی تخصصی عملیاتی دریایی در سال 

عنوان دوره آموزشی در همین سال 

مجوز، فعالیت و گواهی حسن انجام کار
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مجتمع عالیبرنده اولین مزایده خدمات پشتیبانی دوره های شغلی سازمانی
آموزش و پژوهش تهران ، در حوزه های صنعت آب و آب و  فاضالب

1395وزارت نیرو در استانهای تهران و کرج در  سال 

مجوز، فعالیت و گواهی حسن انجام کار



تفریحی-تورهای آموزشی 
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ت درتفریحی ویژه مشاغل سخ–مبتکر و طراح تورهای آموزشی 
شرکتتمامی صنایع کشور باالخص ویژه کارکنان خدوم اقماری

گروه در  مناطق و50های بزرگ نفتی ایران و اجرای بیش از 
ود شهرهای زیبا و توریستی از جمله ، دهکده ساحلی زاینده ر

زد، ، خوانسار     اصفهان ، ی(جاده چالوس)، سیاه بیشه (چادگان)
سرعین ، ارومیه ، محمودآباد شمال ، مشهد ، قشم ، کیش 



تفریحی-تورهای آموزشی 

:شرکت ها و سازمانهایی که از تورهای آموزشی و تفریحی ما استفاده نموده اند 
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شرکت ملی نفت ایران •
نوبی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس ج•
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب•
شرکت گاز پارس جنوبی •
شرکت نفت و گاز پارس •
شرکت فوالد خوزستان •
مرکز تخصصی نفت اصفهان •
...و •
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نمثلث اثر بخشی  نوآورا
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 گروه مهندسی کامپیوتر  و فناوری اطالعات
 گروه ایمنی و محیط زیست
 گروه مهندسی شیمی و نفت
 ت ف نطراحی تجهیزات و صنایع  –گروه مهندسی مکانیک

و گاز 
 تکنولوژی–گروه مهندسی مکانیک
 گروه مهندسی مواد و جوش
 گروه مهندسی برق و ابزار دقیق
 گروه صنایع معدنی و فرآوری جامدات
 گروه مهندسی حفاری
 گروه عملیات دریایی و بندری

 گروه مدیریت و منابع انسانی
 گروه مدیریت مالی و بازرگانی
 گروه مهندسی صنایع و سیستمها
 گروه مهندسی هسته ای
 گروه مهندسی عمران
 گروه حقوق
 گروه بانک و بیمه
 گروه آنالیز آزمایشگاهی
 گروه اطالع رسانی کتابداری
 گروه معماری و شهرسازی

گروه های درسی قابل ارائه



تعداد دوره  سال 

85 1387

130 1388

250 1389

360 1390

590 1391

800 1392

1100 1393

1400 1394

950 1395

1000 1396

1150 1397

1180 1398

85

1180

دوره

WWW.NOAVARANALBORZ.COM

رشد دوره های برگزار شده 

1398

دوره

1387



مجوز های سازمان نبوش 

IOGCPSM
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المللی  اجرا شدهعناوین دوره های بین 

IOGC

IWCF

IADC Well sharp

IADC Stuck pipe
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PSM

Practical Assessment

IADC Rig pass

Coaching

ILM
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مشتریان دوره های بین المللی

نفت مناطق مرکزی 

نفت فالت قاره 

بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

بهر برداری نفت و گاز غرب 

شرکت ملی حفاری  

پایانه های نفتی 

پاالیش گاز پارسیان

پاالیش گاز فجر جم  

نفت و گاز اروندان  

پتروشیمی مرجان 

شرکت ملی نفت محمودآباد

نا پتروشیمی بوعلی سی

پتروشیمی هنگام   

پتروشیمی لردگان

نفت و گاز پارس  

مجتمع آموزش علوم فنون اهواز  

شرکت گلوبال پتروتک کیش 

شرکت ملی نفت چین شرکت پژواک انرژی 

شرکت توسعه نفت وگاز پرشیا 

DCIشرکت 

شرکت نفت خزر   مدیریت اکتشاف 

شرکت حفاری شمال

مهندسی توسعه نفت 
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ران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ای
 شرکت راهبران فنون پتروشیمی
 شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران و حومه
 شرکت خودرو سازی سایپا
 شرکت خودرو سازی ایران خودرو

  شرکت عملیات غیر صنعتی گاز ایران
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
 پژوهشکاه صنعت نفت
 شرکت پاالیش نفت آبادان
قرارگاه خاتم االنبیاء

 مرکز معاونت راهبرداری ریاست جمهوری
 فرودگاه مهرآباد
 شرکت ذوب آهن اصفهان
 مرکز پخش فرآورده های نفتی همدان
 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران

 شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
 شرکت پتروشیمی بندر امام
 شرکت پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی فجر
شرکت پتروشیمی رازی

مشتریان ما در دوره های ملی



مشتریان ما در دوره های ملی
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 شرکت پتروشیمی زاگرس
سازمان زندانهای کل کشور
 شرکت ملی صنایع مس ایران
 شرکت پاالیش نفت اصفهان
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

 قرارگاه سازندگی قرب نوح
 گروه خودرو سازی شهاب خودرو
 شرکت سیمان سپاهان
 شرکت ملی نفت مناطق مرکزی
 شرکت انتقال گاز ایران
شرکت پتروشیمی ایالم

 کمیته امداد امام خمینی
 شرکت سپاهان باطری
 شرکت توان باطری
 شرکت فوالد ماهان اصفهان
 مجتمع احیا سپاهان اصفهان

 شرکت تکادو
 شرکت پتروشیمی جم
 شرکت ملی فالت قاره
 شرکت پتروشیمی اصفهان
 شرکت پتروشیمی آریا ساسول



مشتریان ما در دوره های ملی

WWW.NOAVARANALBORZ.COM

شرکت ایران ذوب
 مرکز هالل احمر و صلیب سرخ
 شرکت ملی نفت ا یران
 شرکت قطران
 شرکت بهران موتور

 شرکت پتروشیمی تندگویان
 اداره کل فنی و حرفه ای استان اصهان
 شرکت توکا فوالد
 استانداری استان اصفهان
 شرکت پاالیش نفت الوان

 شرکت برق منطقه ای استان تهران
شرکت خطوط لوله و مخابرات شیراز
شرکت پاالیش نفت شیراز
 شرکت پتروشیمی شیراز
 شرکت ملی مناطق نفت خیز

شرکت پارس جنوبی
 شرکت فوالد خراسان
 شرکت فوالد هرمزگان
 شرکت فوالد سیرجان
 شرکت پتروشیمی خراسان



مشتریان ما در دوره های ملی
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 شرکت پاالیش گاز ایالم
 شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
 شرکت سیمان دلیجان

 (خانگیران)شرکت پاالیش گاز هاشمی نژاد
 شرکت آلومینای ایران
 شرکت نفت و گاز اروندان
 شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
 شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

 شرکت ایمیدرو
 شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر سیرجان
  سازمان بنادر و دریانوردی
 شرکت پاالیش گاز بید بلند
 شرکت تکاپ صنعت مهر

 شرکت پروپیلن جم
 موسسه مطالعات بین المللی انرژی
 شرکت انتقال گاز بندرعباس
 شرکت انتقال گاز شیراز
 شرکت انتقال گاز مشهد



مشتریان ما در دوره های ملی
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 ارفع فوالد شرکت
 پتروشیمی کردستانشرکت
 نفتشرکت ملی مهندسی و ساختمان
شرکت ورق خودرو
 تهراننفت شرکت پاالیش
 شرکت پتروشیمی شازند اراک

 آورانفن شرکت پتروشیمی
 قشمگاز سرخون و شرکت پاالیش
شرکت فوالد سفیددشت
 امیرکبیرو صنعت شرکت کشت
شرکت داروسازی رها
 شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی خوزستان
 بیدگلو شرکت فوالد کویر اران
 اصفهانفراورده های نفتی شرکت پخش
 فارسستاره خلیج شرکت نفت
شرکت پتروشیمی رجال
 کردستانسیمان شرکت

 سنگاناهن شرکت سنگ
 صنایع شیمیایی ایرانLAB
شرکت پتروشیمی مهر
شرکت پتروشیمی مکران
شرکت پتروشیمی بوشهر
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان



باتشکر 
به امید همراهی بیشتر با شما سروران گرامی

www.noavaranalborz.com
Info@noavaranalborz.com

طبقه دو –5پالک –نرسیده به تعاونی پرواز –انتهای خیابان شیخ کلینی –مرداویج :دفتر اصفهان 
03136702558فکس      0313670252003136702523-22: تلفن 

19، طبقه پنجم ، واحد   19فلکه دوم صادقیه ، خیابان شهید اعتمادیان ،پالک :دفتر تهران 
02144963693-5: تلفکس 

Germany: Lichtstr. 2, 45127 Essen, Germany, دفتر آلمان:
Tel: 0049 201 89940451

http://www.noavaranalborz.com/

