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 مدرسان دوره هزينه دوره )ريال( مدت دوره پيش نياز نام دوره/عنوان گواهينامه کد

  (رنگ وکنترل خوردگیبازرسی ،  بازرسی فنی جوش بازرسی :دوره هاي آموزشی
 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 6.511.111 ساعت 01 ---- 0 بازرسی جوش 011/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 6.511.111 ساعت 01 0بازرسی جوش  2بازرسی جوش  010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 5.511.111 ساعت 01 2و0بازرسی جوش خطوط انتقال ویژه بازرسی جوش 012/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 5.511.111 ساعت 01 2و0بازرسی جوش مخازنویژه  جوشبازرسی  010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 5.511.111 ساعت 01 ---- و سازه ساختمانویژه بازرسی جوش  010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 5.511.111 ساعت 01 ---- تاسیسات ویژه بازرسی جوش 015/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 5.511.111 ساعت 01 آشنایی با جوش  ISIRI/ISO/3834آشنایی با استاندارد جوشی 016/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 6.011.111 ساعت 01 ---- بازرسی رنگ و پوشش ها سطح 010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 5.511.111 ساعت 01 ---- کنترل خوردگی وسطوح بازرسی  010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 06  2و 0بازرسی رنگ سطح  011/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت06 ---- بازرسی کاال و نمونه برداري 001/10

000/10  یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 06 0بازرسی  (QC&ITPشیوه هاي تهیه برنامه بازرسی) 

002/10  یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 6.511.111 ساعت 20 بازرسی (RBIبازرسی فنی برمبناي ریسک) 

 (NDTدوره هاي آموزشی تست هاي مخرب و  غیر مخرب)
 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  5.511.111 ساعت 01 ---- (VT) 2و0سطح  -جوش تست چشمی  211/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  0.511.111 ساعت01 ---- (RT) 2و0سطح  -پرتونگاري صنعتی 210/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  5.511.111 ساعت 05 آشنایی با عیوب (RTI) تفسیر فیلم رادیوگرافی 212/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  00.111.111 ساعت01 ---- (UT) 2و0سطح  -آزمون فراصوتی 210/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  5.111.111 ساعت 20 ---- (PT) 2و0سطح  -آزمون مایعات نافذ 210/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  5.111.111 ساعت 20 ---- (MT)2 و0سطح -آزمون ذرات مغناطیسی 215/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  5.511.111 ساعت 20 تکنولوژي جوش عیوب و پیچیدگی در جوش و روشهاي پیشگیري 216/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  درخواست ارگانها ساعت 01 ---- (ETجریان گردابی ) تست 210/10

 کارشناسان ارشد صنعت و دانشگاه 0.511.111 ساعت 06  (LTو استحکام ) تست نشتی 210/10

 کارشناسان ارشد صنعت و دانشگاه 0.511.111 ساعت 06  (DT)تست مخرب مکانیکی 211/10

 کارشناسان ارشد صنعت و دانشگاه 2.511.111 ساعت 06  کلید فوالد 201/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  0.511.111 ساعت 20 ---- جوشکاري آشنایی با استانداردهاي 200/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  0.111.111 ساعت 06  آزمایش کوانتومتري و آنالیز شیمیایی 202/10

 صنعت و دانشگاهکارشناسان ارشد  0.111.111 ساعت 06  آزمایش متالوگرافی و بررسی ریزساختاري 200/10
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 مدرسان دوره هزينه دوره )ريال( مدت دوره پيش نياز دوره/عنوان گواهينامه نام کد

 ي مهندسینرم افزارها و استانداردها ،فنی مهندسی :دوره هاي آموزشی

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 01 ---- سیستم هاي کنترل توربین گاز 011/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 20 0بازرسی جوش (WQT) جوشکار صالحیتتایید آزمون  010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت ASME, API, … ---- 20 آشنایی با استانداردهاي 012/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 20 0بازرسی جوش (WPS& PQRطراحی جوش و ارزیابی کیفی ) 010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 6.111.111 ساعت PLC ---- 02 آموزش نرم افزار 010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت06 ---- مقدماتی -آنالیز واندازه گیري ارتعاشات 015/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت06 ---- پیشرفته -آنالیز و اندازه گیري ارتعاشات 016/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان ...0...70 ساعت 01 ---- طراحی حفاظت کاتدي لوله هاي زیر زمینی 010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 ---- آنالیز موادشیمیاییروش هاي آماده سازي وجدا سازي و  010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 20 ---- آنالیزتنش در خطوط لوله 011/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان ارگانهادرخواست  ساعت 06 ---- شیوه هاي دانش پژوهی و فعالیتهاي دانش بنیان 001/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان ...0...50 ساعت Piping ---- 20اصول نقشه خوانی  000/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان ...0...30 ساعت 06 ---- فلز شناسی مقدماتی –شناسایی مواد  002/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان ...0..305 ساعت 06 ---- فلز شناسی پیشرفته -موادشناسایی  000/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان ...0..305 ساعت 06 ---- تحلیل تخریب و شکست مهندسی مواد 000/10

 آموزشی تحقیق و پژوهش حوزه فنی مهندسیدوره هاي 

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 0 ---- مقاله نویسی شیوه هاي 011/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 0 ---- پروپورال نویسیشیوه هاي  010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 0 ---- شیوه هاي دانش پژوهی و فعالیتهاي دانش بنیان 012/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 0 ---- شیوه هاي اجرایی تحقیق و پژوهش  010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 2.511.111 ساعت 06 ---- هوش هیجانی 010/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 0 --- پژوهشی  علمی شیوه هاي نظارت پروژه هاي 015/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 0 --- پژوهشی -شیوه هاي مدیریت پروژ هاي علمی 016/10

 یدانشگاهصنعت و اساتید ارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 0 --- شیوه هاي کارگروهی در پروژه هاي پژوهشی 010/10

010/10      

011/10      

001/10      
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 مدرسان دوره هزينه دوره )ريال( مدت دوره پيش نياز نام دوره/عنوان گواهينامه کد

 دوره هاي آموزشی مدیریت و ایمنی و بهداشت محیط کار

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت ISO9001:2015 ---- 20 مدیریت کیفیتالزامات  511/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 5.511.111 ساعت 01 ---- هاي صنعتی مدیریت پروژه 510/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 20 ---- (ISO10015مدیریت آموزش )الزمات  512/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 20 ---- (ISO 17025الزامات مدیریت آزمایشگاهی) 510/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 20 ---- (ISO 17025عدم قطعیت )تخمین  510/10

 یدانشگاهصنعت و اساتید ارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 20 ---- (ISO 17025هاي صحه گذاري ) هشیو 515/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 20 ---- (ISO 17020الزامات مدیریت بازرسی) 516/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت06 ---- مدیریت واکنش در شرایط اضطراري 510/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 ---- مدیریت انبارداري پیشرفته 510/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 ---- اصول انبارداري نوین و مدیریت انبارها 511/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 ---- مدیریت زمان 501/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت06 ---- (HSE)مدیریت ایمنی و بهداشت 500/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 ---- زبان بدن در محیط کارمدیریت  502/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت06 ---- روابط عمومی در  فنی مهندسی 500/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 ---- ایمنی کار با مواد شیمیایی  500/10

 یدانشگاهصنعت و اساتید ارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 ---- ایمنی کار با مواد رادیواکتیو 505/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 ---- ایمنی کار در محیطهاي آزمایشگاهی 506/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 20 ---- (HSEایمنی و بهداشت محیط کار) 500/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان درخواست ارگانها ساعت 06 مدرک دیپلمحداقل  هاي صنعتی ایمنی انبار 500/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 61 ---- مراکز صنعتی-مقدماتیحفاظت در برابر اشعه  501/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 5.511.111 ساعت 02 ---- مراکز پزشکی-مقدماتی حفاظت در برابر اشعه 521/10

 یصنعت و اساتید دانشگاهارشد  کارشناسان 0.511.111 ساعت 61  حفاظت در برابر اشعه پیشرفته 520/10
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