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 ای حرفه بهداشت و ايمنی های دوره

 ردیف نام دوره

 1 ارزیابی ارگونومیک محیط کار

 2 ارزیابی ریسک حوادث

و تکنیک های ارگونومی  Marco Ergonomics ارگونومی کالن

 مشارکتی
3 

 HSE 4 اقتصاد

 5 جات در حوادث آسانسورامداد و ن

 6 امداد و نجات و کمک های اولیه در حوادث

 7 ایمنی آزمایشگاه ها

 8 ایمنی برق

 9 ایمنی تخصصی جرثقیل ها

 10 ایمنی تخصصی گازها

 11 ایمنی در اسکله و بنادر

 12 ایمنی در انبار ها

 13 ایمنی در برابر پرتو و اشعه ها

 14 ایمنی در جوشکاری

 15 در حمل و نقل درون کارگاهی ایمنی

 16 ایمنی در حمل و نقل و نگهداری مواد خطرناک و قابل اشتعال

 17 ایمنی در عملیات سند بالست و شات بالست

 18 ایمنی در فضای محصور ، محدود و بسته

 19 ایمنی کار با لیفتراک و وسایل باالبر

 20 ایمنی کار با مواد شیمیایی
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 21 تفاعایمنی کار در ار

 22 ایمنی ماشین آالت

 23 ایمنی مخازن تحت فشار

 24 ایمنی مصرف گاز طبیعی در صنایع

 25 ایمنی و حفظ سالمت در محیط اداری

 26 آتش نشانی و اطفا حریق

 CAP 27 بر اساس مدل HSEآسیب شناسی 

 28 آشنایی با آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار )الزامات وزارت کار(

 29 ها های مبارزه با آنایی با حشرات و جانوران موذی و روشآشن

آشنایی با سازمان ها و استاندارد های بین المللی ایمنی و آتش 

 نشانی
30 

 31 آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار

 32 آشنایی با مفاهیم و مدیریت سیستم ایمنی )الزامات وزارت کار(

 ری بر اساسآمادگی و واکنش در شرایط اضطرا

ISO15544:2000 و ISO13702:1999 
33 

 34 آنالیز مخاطرات فرایند

 35 بررسی ، تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی حوادث

 HSE 36 برنامه ریزی

 37 بیماری های شغلی و طب کار

 38 پدافند غیر عامل در صنایع و معادن

 PHA 39 تجزیه و تحلیل خطر به روش

 FTA/ETA 40 طا /واقعهتجزیه و تحلیل درخت خ

 ISO45001:2018 41 تشریح الزامات و ممیزی داخلی

 42 ای¬راهنمای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه
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ISO45001:2018 

 43 روش های حفاظت شنوایی

 44 فت کش ها و ایمنی آنهاآسم شناسی 

 VESDA 45 سیستم اعالم حریق با حساسیت باال

 Permit to work 46 ارسیستمهای مجوز ک

 ALOHA/PHAST 47 شبیه سازی پیامد با نرم افزار

 48 شناخت انواع انفجار ها

 49 شناخت سیستم های اعالم و اطفا حریق اتوماتیک و دستی

 50 شیمی مواد قابل احتراق

 EOC 51 طراحی اتاق مدیریت بحران

 52 طراحی سیستم های ایمنی

 53 علت یابی حریق

 MSDS 54 عات ایمنی موادفرم اطال

 55 فرماندهی عملیات آتش نشانی

 56 فرهنگ ایمنی و راهکار های ارتقا آن

قوانین و مقررات ملی و تعهدات بین المللی زیست محیطی ُ ایمنی و 

 HSE بهداشت حرفه ای
57 

 58 کنترل تاثیرات روحی و روانی بر آتش نشانان

 59 پیمانکاران و ایمنی پروژهHSE مدیریت

 HSE-MS 60 مدیریت استراتژیک

 IOSH 61 مدیریت ایمنی

 62 مدیریت ایمنی در صنایع فرایندی

 63 مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع

 IPM 64 مدیریت تلفیقی آفات
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 ISO 31000 65 مدیریت ریسک ایمنی بر مبنای استاندارد

 HAZMAT 66 مدیریت مواد خطرناک

 67 مدیریت و فرماندهی حادثه

 و HAZOP مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم با روش
HAZID 

68 

 69 مهندسی فاکتور های انسانی )ارگونومی(

 70 نقش سرپرستان در کاهش حوادث شغلی

 PEE 71 وسایل حفاظت فردی

 72 هزینه یابی حوادث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدیریت انرژيدوره هاي 

 ردیف نام دوره

 1 ا ی بهبود مصرف انرژیارزیابی اقتصادی پروژه ه

 2 اصول مدل سازی انرژی

 3 اقتصاد سنجی انرژی

اندازه گیری عملکرد انرژی و تعیین خط مبنای انرژی مبتنی بر 

  ISO 50006:2014استاندارد
4 

 5 (V&M) اندازه گیری و صحه گذاری در سیستم مدیریت انرژی

 6 بازیافت مواد و انرژی و تبدیل آنها در صنعت

 7 نه سازی مصرف انرژی در توربین های بخار و گازبهی

 8 بهینه سازی مصرف انرژی در کمپرسورها و پمپ ها و فن ها

 9 بهینه سازی مصرف انرژی در کوره ها

بهینه سازی مصرف انرژی در مبدل های حرارتی و برج های خنک 

 کننده
10 

 11 پایش و هدف گذاری انرژی

 12 احد های صنعتیتحلیل جریان های انرژی در و

 13 تراز و تراز نامه انرژی

 تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس

ISO 50001:2011 
14 

 15 راه کارهای کاهش مصرف انرژی درتاسیسات حرارتی و برودتی

 16 راه کارهای کاهش مصرف سوخت در موتور خانه ها
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 17 ف انرژیسیستم های مدیریت و بهینه سازی مصر

 18 طراحی و اصول استقرار سیستم مدیریت انرژی در سازمان ها

 19 عایق کاری تاسیسات و بهره وری مصرف سوخت

 20 مجموعه قوانین ملی و بین المللی بهینه سازی مصرف انرژی

 21 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های اداری و مسکونی

 22 توسطمدیریت مصرف انرژی در صنایع کوچک و م

 23 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع غذایی

 24 مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

 AS/NZS ممیزی انرژی و تحلیل مصارف مبتنی بر استاندارد

3598 
25 

 26 تحلیل جریان های انرژی در واحد های صنعتی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 و ابزار دقیق های مهندسی برقدوره

 ردیف عنوان دوره

(DPL) DigSilent Programing Language 1 
Advance Designer System (ADS)   سطح مقدماتی و(

 پیشرفته(
2 

Ansys HFSS   3 و پیشرفته( مقدماتی)سطح 

CTS Microwave STUDIO   4 (پیشرفته)سطح مقدماتی و 

DCS YOKOGAWA CS 30000-ENGINEERING 5 
DCS YOKOGAWA CS 30000-MAINTENANCE 6 

DCS-PCS7-1 7 
DCS-PCS7-2 8 

EES 9 
ETAP 10 

HMI Course 11 
HMI Device 12 

MATLAB /GUI 13 
OPERATION - )نیازهای موردی سایت( DCS 14 

PLC S7-I 15 
PLC S7-II 16 

 17 )سطح مقدماتی و پیشرفته( PLC اتوماسیون صنعتی و

PLCHIMA- MAINTENANCE 18 
PROTEUS 19 

WSN و IOT 20 هاو کاربردهای آن 

 21 ابزار دقیق کاربردی
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 22 (Hazardous Area Classification)مناطق پرخطر ابزاردقیق در

 23 های فشار قویوماسیون پستات

 24 اتوماسیون شبکه های توزیع

 25 های فشار قویاجزای پست

 FACTS 26ادوات 

 27 (Instrumentation standards) اردقیقاستانداردهای ابز

 28 استانداردهای صنعت برق در بخش پست 

 IT 29استانداردهای صنعت برق در بخش 

 30 استانداردهای صنعت برق در مخابرات  

 31 دیسپاچینگ و اسکادا

 32 گیری و کالیبراسیوناصول اندازه

 33 اصول ایمنی برق

 34 سازی غیرخطیاصول بهینه

 35 اصول حفاظت الکتریکی

 36 بیناصول کنترل مدل پیش

های تولید انرژی الکتریکی در اصول محاسبات اقتصادی سیستم

 حضور بازار برق
37 

 38 اصول مدل سازی انرژی

 39 اضافه ولتاژهای گذرا در سیستم قدرت

 40 اقتصاد برق ـ بازار

 41 اقتصاد برق ـ رفتار استراتژیک و هزینه سرمایه

 42 ـ مفاهیم اقتصادی اقتصاد برق

 43 گیری الکتریکی بخش انتقالاندازه

 44 گیری پیشرفته بخش انتقالاندازه
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 45 های فشارقویانواع پست

 46 های مجازی و از راه دور مبتنی بر وبآزمایشگاه

 47 آشنای با مخابرات نوری

 Matlab Fuzzy Toolbox 48آشنایی با 

 Matlab Neural Toolbox 49آشنایی با 

 Matlab Simulink 50آشنایی با 

 51 های تجدیدپذیرآشنایی با انرژی

 Wireless Dect 52 یتکنولوژ با ییآشنا
 53 آشنایی با تکنولوژي روز در بخش انتقال

 54 آشنایی با تجهیزات فیبر نوری

 55 آشنایی با تجهیزات مخابراتی

 56 های قدرتآشنایی با حفاظت سیستم

 57 های فشار قویبرداری پستهای بهرهآشنایی با دستورالعمل

 58 ها و حفاظت در بخش انتقالآشنایی با رله

 59 های دیجیتالآشنایی با رله

 60 سازی خطی و غیرخطیهای بهینهآشنایی با روش

 61 آشنایی با سیستم زمین و طراحی آن

 62 خش انتقالها و مدارات مخابراتی بآشنایی با سیستم

 63 آشنایی با سیموالتورهای نیروگاه سوخت فسیلی

 64 های بادیآشنایی با طراحی سیستم

 65 های خورشیدیآشنایی با طراحی سیستم

 66 آشنایی با فیبرهای نوری

 DWDM 67آشنایی با مالتی پلکسینگ نوری فشرده 

 68 آشنایی با محاسبات برآورد بار
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 PSCAD 69 افرازآشنایی با نرم

 DigSilent 70افزار آشنایی با نرم

 Lab view 71 افزارآشنایی با نرم

 72 (پیشرفته)سطح مقدماتی و  Matlabافزار آشنایی با نرم

 73 افزارهای تخصصی دیسپاچینگ آشنایی با نرم

 74 موبایل هایشبکه استانداردهای با آشنایی

 PLC 75ط نیرو آشنایی با انتقال اطالعات از طریق خطو

 76 (Wirelessهای بیسیم )آشنایی با تجهیزات و شبکه

 77 های تخصصی برقنامهها و آئینآشنایی با دستورالعمل

 78 آشنایی با سرویس و نگهداری انواع باطری ها

 79 آشنایی با سیستم زمین

 80 آشنایی با سوئیچینگ

 81 های حفاظتی شبکه های زمینیآشنایی با سیستم

 82 های فشار قویآشنایی با طراحی پست

 83 های مخابراتی آشنایی با طراحی شبکه 

 IEC 60502 84 یها استاندارد مطابق کابل یطراح با ییآشنا

 85 آشنایی با قطعات الکترونیکی

 86 آشنایی با مبانی برق بخش انتقال

 87 های فشار قوی آشنایی با مراحل احداث پست

 88 شبکه مطالعات تخصصی افزارهایمنر با آشنایی

 89 های بادیآشنایی با نیروگاه 

 90 های خورشیدی )فتوولتاییک و حرارتی(آشنایی با نیروگاه 

 91 آشنایی با سیستمها و مدارات مخابراتی در بخش انتقال 

 92 آشنایی با طراحی پست های فشار قوی
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 93 صنعت برقآشنایی مقدماتی با پروتکل های مخابراتی در 

 EMTP 94 افزار آموزش نرم

 95 آیین نامه ایمنی

 96 برق صنعتی

 97 باتری شارژر

 98 برداری و ابزاردقیق توربین گازبهره

 99 بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در صنعت

 100 بهینه سازی سسیستمهای قدرت

 101 پردازش سیگنال در سونار

 102 پایداری ولتاژ

 103 غیر عاملپدافند 

 104 های تصویریپردازش سیگنال

 DSP 105های دیجیتال پردازش سیگنال

 106 های فشار قوی و تجهیزات مربوطهپست

 107 نالوگی در حفاظت و کنترلآهای تجزیه و تحلیل کارت

 108 تجهیزات پست

 109 تجهیزات دیسپاچینگ و مخابرات

 110 تجهیزات خطوط انتقال

 111 های قدرتمتحلیل سیست

 112 ترانسفورماتورهای قدرت

 CT & PT 113 یریگ اندازه یها ترانسفورماتور انواع با ییآشنا

 114 تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت

 115 یکیالکتر مهم زاتیتجه رانهیشگیپ راتیتعم و یهدارنگ

 116 نقشه خوانی برجهای انتقال
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 plscadd 117ط انتقال نرم افزار تخصصی خطو

 118 آن یها تست و یکیالکتر یترانسفورماتورها با ییآشنا

 119 تکنولوژی مخابرات 

 120 ترموگرافی

 121 ینگهدار و راتیتعم یگاز یهانیتورب

 122 تولیدات پراکنده

 123 تولیدات پراکنده )مولدهای مقیاس کوچک(

 Coding 124تئوری اطالعات و 

 125 نترونهای مگتئوری

 126 حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه

 127 های توزیعحفاظت شبکه

 128 حفاظت و کنترل پیشرفته

 129 الکتریکی موتورهای درایوهای

 LV & MV 130 یها ویدرا و الکتروموتور

 131 های تست رلهدستگاه

 132 یکیالکتر یریگ اندازه یها دستگاه
Manufacturing Execution System 

MES )133 )سیستم اجرایی تولید 

 134 الکترونیک و دیجیتال عملی

 135 الکترونیک صنعتی

Mikrotik Routers 136 
 137 دوره کاربردی و عملی موتورهای دیزل مقدماتی و پیشرفته

 MATLAB 138سازی در بهینه

 139 های قدرتبرداری از سیستمدیسپاچینگ و بهره

 140 ستم قدرتدینامیک سی
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 MTCINE 141 رادیومیکروتیک

 MTCNA 142 رادیومیکروتیک

 MTCRE 143 رادیومیکروتیک

 MTCTCE 144 رادیومیکروتیک

 MTCUME 145 رادیومیکروتیک

 MTCWE 146 رادیومیکروتیک

 147 های حفاظتی تخصصیرله

 148 روش تحقیق

 149 ژنراتورهای اضطراری تخصصی

 150 بندیکابل و مفصلسرکابل، کابل کشی، 

 151 کیفیت توان الکتریکی

 152 ایسونار و پردازش آرایه

 INCIDENT COMMAND SYSTEM 153_سیستم فرماندهی حوادث

 154 مانیتورینگ سیستم

 WINCC 155 مانیتورینگسیستم

های پایش و حفاظت تجهیزات دوّار )طراحی و پیکربندی سیستم

 (Bently Nevada 3500به کمک 
156 

 هایخانهآبرسانی و پمپاژ اتوماتیک موتور کنترلهای سیستم

 صنعتی، اداری، خانگی
157 

پیشرفته کنترل و نظارت های های کنترل پیشرفته و روشسیستم

 بر فرآیندهای صنعتی
158 

 159 های کنترل توربین گازسیستم

سطح در سه ) SPEEDTRONICهای کنترل توربین گاز سیستم

Operation ،Maintenance  وEngineering) 
160 
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 161 های کنترل سوخت توربین گازسیستم

 162 های کنترل کمپرسورسیستم

 DCS 163های کنترل گسترده سیستم

 SCADA 164 صنعتی مانیتورینگ و نظارتی کنترل هایسیستم

 165 (EMC)های مدیریت و کنترل انرژی سیستم

 166 ات و تله متریهای دیسپاچینگ و مخابرسیستم

 167 های صنعتیشبکه

 ,Opc server(Modbus, Siemens Protocolهای صنعتی و شبکه

Beckhoff Protocol) 
168 

 169 هاعصبی مصنوعی و کاربرد آنهای شبکه

 170 های کامپیوتری مقدماتیشبکه

 171 های هوشمندشبکه

 172 و کاربردهای آن  PMUهایشبکه

 173 قالهای انتشبکه

 ABB 174 یها ویدرا ینگهدار و ریتعم شناخت،

 175 جانبی تجهیزات و کنترل شیرهای

 EPLAN 176افزار طراحی ابزار دقیق با نرم

 177 طراحی ارت و صاعقه گیر

 178 طراحی ادوات فعال ماکروویو

 179 طراحی ادوات ماکروویو

 180 های دسترسی نوریطراحی شبکه

 181 برقیطراحی تاسیسات 

 Cimplicity 182طراحی و پیکربندی سیستم مانیتورینگ به کمک 

 183 مقدماتی  ETAPافزار های الکتریکی با نرمطراحی و تبدیل شبکه
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 184 کشی مدارات قدرتطراحی و سیم

 185 (BMSهای هوشمند خانگی )طراحی و نصب سیستم

 186 طراحی خطوط انتقال

 187 ه وری مصرف سوختعایق کاری تاسیسات و بهر

 188 های الکتریکی بخش انتقالعایق

 189 هایابی کابلعیب

 190 یابی موتورهای الکتریکیعیب

 191 یکیالکتر یها موتور ریتعم و ینگهدار

 192 قابلیت اطمینان

 193 های فشار قویکابل

 194 )آسنکرون( ACکار با اینورترهای صنعتی 

 195 (یونگهدار یابی بیع و سیسرو ت،حفاظ) ییالقا یها موتور

 196 )سنکرون( ACکار با سرو موتورهای 

 197 کاربرد تحقیق در عملیات در مهندسی

 198 کاربرد نامساوی ماتریسی خطی در کنترل

 199 دهی انرژی(های محاسبه بها و نرخکارگاه اقتصاد انرژی )روش

 200 کارگاه تجهیزات پست های فشار قوی

 201 تنظیم رله کارگاه

 202 های بیسیمکارگاه تهدیدات و امنیت شبکه

 203 یابیهای جهتکارگاه سیستم

 204 کنترل بهینه توان راکتیو در شبکه

 205 های صنعتیکنترل توان راکتیو در سیستم

 206 یگذار خازن یها استاندارد و ویراکت توان یساز جبران

 207 یتخصص الکتریکی موتورهای دور کنترل
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 208 کنترل فرکانس

 209 های قدرتکنترل و دیسپاچینگ شبکه

 210 کنترل ولتاژ و فرکانس

 PCS7 211سری   PLCپذیرکننده منطقیکنترل

 212 کیفیت توان الکتریکی

 213 کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی  

 214 نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهیگزارش

 215 ها ی پستگیرلوازم اندازه

 216 های الکتریکیماشین

 WinCC 217مانیتورینگ با 

 218 مبانی ابزاردقیق

 MATLAB 219 ابزارمبانی الگوریتم ژنتیک و معرف جعبه

 220 مبانی اقتصاد برق

 221 ییروشنا یطراح اصول

 DIALUX 222افزار محاسبات روشنایی با استفاده از نرم

 223 محاسبات روشنایی معابر

 FM & Light 224 افزار نرم با ییروشنا یساز نهیبه و یطراح

 225 ییروشنا هوشمند کنترل یها ستمیس

 226 مخابرات دیجیتال

 227 مخابرات سیار )موبایل(

 228 مخابرات و سیستم اسکادا

 229 الکتریکی فرمان مدارهای

 230 یکیالکتر قدرت و فرمان مدارات یابی بیع و دمونتاژ و مونتاژ

 231 سازی بارمدل
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 Plan Energy, Leap)) 232سازی کالن انرژی  مدل

 و  EMPTافزارهای مطالعات حوادث شبکه با استفاده از نرم
Digsilent 

233 

 234 های کنترل آنمفاهیم سرج و روش

 235 مفاهیم مقدماتی شبکه در سطح فوق توزیع و انتقال

 236 (BMSوشمند ساختمان )مفاهیم و کاربرد سیستم مدیریت ه

 237 ای بر صوت زیرآبمقدمه

 238 شناخت و کاربرد میکروکنترلر ها

 AVR 239 میکروکنترلرهای 

 ARM 240میکروکنترلرهای 

 241 نانو الکترونیک محاسباتی با کوانتم اسپرسو

 PLSCAD 242افزار طراحی خط انتقال نرم

 243 خوانی ابزار دقیقنقشه

 244 ی الکتریکیخواننقشه

 245 خوانی پستنقشه

 Autocad 246 کشی تأسیسات برق ساختمان با نقشه

 HMI 247 برداریبهره ویژه

 248 یادگیری ماشین

 249 های حفاظتیهماهنگی رله

 250 تعمیرکار تلفن همراه

  

 

 

 

 

 



 دورههای مهندسی کامپیوتر نرم افزار و شبکه

 افزار و شبکه نرم های مهندسی کامپیوتر،دوره

 عنوان دوره ردیف

1 Advances in Computer Vision and Image Processing 

2 Introduction to Digital Photography 

3 Introduction to Pattern Recognition 

4 Pattern Recognition for Practical Applications 

5 Advances in Pattern Recognition 

 3D Maxافزارهای گرافیک کامپیوتری آشنایی با نرم 6

 Open GLافزارهای گرافیک کامپیوتری آشنایی با نرم 7

 MAYAآشنایی با نرم افزارهای گرافیک کامپیوتری  8

9 
 هایدوربین اصول تصویربرداری ونحوه عملکرد آشنایی با

 عکسبرداری

 آشنایی با پردازش تصویر 10

 اصول یادگیری ماشین و تشخیص الگو 11

 خوانی هوشمنداصول متن 12

 مبانی پردازش هوشمند چهره 13

 ++cبرنامه نویسی  14

 آشنایی با مبانی سنجش از راه دور 15

 پرداخت وجوه در بر امنیت شبکه و فضای مجازی با تأکید 16

 های تجاریشرکت

 FPGAهای مقدماتی و پیشرفته دوره 17

 های دیجیتالدوره کاربردی پردازش سیگنال 18

 عاترمزنگاری و امنیت اطال 19
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 Virtualization  سازیمجازی 20

 مبانی فناوری اطالعات و ارتباطات 21

 های صداو تشریح کامل کدک  VOIPانواع ترانکینگ مراکز 22

 VOIPتاریخچه مراکز تلفن و دالیل استفاده از  23

 در سازمان  VOIPسناریوهای مختلف استفاده از 24

 Soft Switchسیستم افزارهای مختلف در آشنایی با سخت 25

 بندی تقسیمو پیکر VOIPچگونگی نصب سرور  26

اندازی مرکز تلفن جهت راه  soft Switchسازیافزار و آمادهنصب نرم 27
VOIP 

 Soft Phoneو  FXSو ماژول  IPاتصال و پیکربندی تلفن  28

29 
روی موبایل و   Soft Phoneو نصب  FXOاتصال و پیکربندی ماژول 

 VOIPبا سرور ارتباط 

 برقراری ارتباط تصویری )تعریف پست صوتی و کنفرانس تلفنی ( 30

31 
 FXS, IP PHONE اندازی آن رویو راه IVRپیکربندی کامل 

SOFT PHONE  و موبایل 

 VOIPهای مراکز تلفن   Featureکار با 32

 و شبکه ترکیبی مخابراتی  soft Switch (VOIP)بازدید از یک 33

 وید جامعندرا 34

 PC هایامنیت سیستم 35

 Javaدوره جامع  36

 SQL Server Administrationدوره آموزشی   37

 + Aشبکه   38

 ICDLجامع  39

 Windows خانگی های آشنایی با نصب شبکه دوره کاربردی 40

 دوره عمومی ایمنی و امنیت اطالعات درکامپیوترهای شخصی 41
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 فضاهای مجازی

 های خانگیشنایی با نصب شبکهدوره آ 42

43 CCNA با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی 

 Windows Server R 2012نصب و مدیریت شبکه  44

 + Networkآموزش  45

 )1سطح  Linux (آموزش کاربردی لینوکس 46

 (Photoshop)  آموزش کاربردی فتوشاپ 47

 ++ Cنویسی شی گرا به زبان برنامه 48

 #C نویسی کاربردیبرنامه 49

 C نویسی کاربردیبرنامه 50

 برنامه نویسی پایتون 51

 کاربردی  Autocadآموزش 52

 های بیسیمدوره تست نفوذ شبکه 53

 های کامپیوتریکارگاه تهدیدات شبکه 54

 افرازی تحت وبهای نرمکارگاه تهدیدات سامانه 55

 Wirelessهای کامپیوتری تکنسین شبکه 56

 (+Networkهای کامپیوتری )عمومی شبکه تکنسین 57

58 Network Professional - CCNP پیشرفته 

59 Network Professional - CCNP مقدماتی 

 COBIT اطالعات فناوری مدیریت استاندارد 60

 دفتری امور اداره در آن کاربرد و اینترنت با آشنایی 61

 (Data Mining)  کاویداده با آشنایی 62

 شبکه افزارسخت با آشنایی 63

 کامپیوتر افزارسخت با آشنایی 64
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 Windows-Server شبکه مدیریت با آشنائی 65

 E-Learning الکترونیکی آموزش 66

  SQL اطالعاتی هایبانک 67

 SQL Server-Administration اطالعاتی بانک 68

 SQL Server-Design اطالعاتی بانک 69

 )بصری و سمعی) شنیداری و دیداری تجهیزات و مواد 70

 ICT ارتباطات و اطالعات تکنولوژی 71

 IT Governance اطالعات فناوری حاکمیت 72

 )پیشرفته و مقدماتی) شبکه جامع دوره  73

 C#.NET نویسیبرنامه زبان 74

 Server+  شبکه 75

 Security+ شبکه 76

  Flash   با طراحی 77

 (HTML&CSS)وب صفحات طراحی 78

 MS Project -افزار پیشرفته نرم 79

 essential لینوکس 80

81 LINUX LPIC1 

 شخصی کامپیوترهای یابیعیب و پیکربندی کارگاه 82

  نترنتیا و یوتریکامپ یهاشبکه تیامن یمبان 83

 PMBOK  براساس اطالعات فناوری هایپروژه مدیریت 84

 (WORDPRESSمدیریت محتوا )سیستم های  85

 تعمیرکار تلفن همراه 86
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 دورههای مهندسی عمران

های مهندسی عمراندوره  

 ردیف عنوان دوره

و  ACIهای بتنی )به همراه آموزش جامع و کامل محاسبات سازه

 ، متوسطه و پیشرفتهسطح مقدماتی _مقررات ملی ساختمان( 
1 

 2 اصول مهندسی رودخانه و ساماندهی سواحل

 3 دریاییاصول مهندسی 

 4 اصول مقدماتی سد سازی

 5 های هیدرولیکیآنالیز و طراحی سازه

 6 هاارزیابی زیست محیطی پروژه

 geo database 7پایگاه داده و 

 8 کنترل سیالب

 9 گذاری ساختمانهای ارزشسیستم

 10 سیستم های طبیعی تصفیه فاضالب

 11 مدیریت پسماندهای جامد شهری

 12 های پمپاژطراحی ایستگاه

 LEED 13ها توسط سیستم ارزشگذاری ساختمان

 14 مبانی ساختمان پایدار

 Urban Resiliency in Building Industry 15سازوآوری در بخش ساختتاب

وسازهای ساختارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه  16 

با  ینیرزمیز یدر آبها یکروبیم یها یو آلودگ یبا اکولوژ ییآشنا

 قیعم یبر آبخوانها دیتاک
17 

 18 کارگاه روش مدیریت تحقیق

 19 (Geostatistics)آشنایی با زمین آمار 
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Design of Pump Stations 20 
Design of Water and Wastewater Distribution System via 

EPANET Software 21 

Design of Water Transmission System 22 

 23 دهای جامد شهری )مقدماتی، متوسط و پیشرفته(مدیریت پسمان

ی، تمدیریت پسماندهای بهداشتی و بیمارستانی در سه سطح )مقدما

 متوسط و پیشرفته(
24 

 25 های محیط زیستدوره عمومی دانستنی

 26 های کنترلآلودگی هوا و روش

 27 های آبخانهتصفیه آب و طراحی تصفیه

 28 های فاضالبخانهی تصفیهتصفیه فاضالب شهری و طراح

 29 های صنایع غذاییتصفیه فاضالب

 30 هاتصفیه فاضالب کشتارگاه

 31 ممیزی آب و بازچرخابی و بازیافت آب برای صنایع مختلف

 32 هاخانههای خروجی تصفیهاستفاده مجدد آب از پساب

 33 مبانی مکانیک خاک غیراشباع

 34 هاداریمبانی پایداری گودبرآشنایی با 

 35 های سنگیتحلیل پایداری شیب

 36 های خاکی و سنگیطراحی شیب

 37 طراحی و مسائل پی و خاک

 38 مبانی مکانیک سنگ

 39 تحلیل پایداری تونل های سنگی

 40 های فوالدی براساس فلسفه تغییر حالت آشنایی با طراحی سازه

 41 و پیشرفته سطح مقدماتی Arc GIS افزارآموزش تخصصی نرم

 42 یاب جهانیهای موقعیتآشنایی با دستگاه
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 GIS 43آشنایی با 

ای گیری حرکات تودهتداخل سنجی راداری مقدماتی برای اندازه

 افزارزمین )فرونشست، زمین لغزش، زلزله،....( همراه با آموزش نرم
44 

 45 (ENVIافزار مبانی سنجش از دور )همراه با آموزش مقدماتی نرم

 46 سنجش از دور پیشرفته

 47 ساختمان صنعت در بهینه گیریتصمیم معیارهای ارزیابی و شناخت

 48 سازه بهینه طراحی در اجرا پارامترهای تاثیرگذاری

 49 پروژه ریسک مدیریت و ریزیبرنامه

 50 فازی رویکرد با پروژه زمانی مدت و هزینه کیفیت، ارزیابی

 51 پروژه طول در آالت ماشین و مالی انسانی، نیروی مدیریت

 52 ساختمان سنگین تجهیزات و انسانی نیروی از بهینه استفاده

اشباع: مبانی تئوری با نگاهی به کاربردهای مکانیک خاک غیر

 مهندسی
53 

 54 افزار(های خاکی )تئوری و نرممبانی تحلیل پایداری شیب

 55 کاداستر

 56 افزار(های خاکی )تئوری و نرممبانی آنالیز پایداری در سازه

 57 های صنعتیتصفیه فاضالب

 58 تصفیه فاضالب

 59 تصفیه آب

 60 افزار و نکات کاربردیبه همراه آموزش نرم GISمبانی آنالیز شبکه در 

افزار و به همراه آموزش نرم GISمباحث پیشرفته آنالیز شبکه در 

 نکات کاربردی
61 

 62 ندسیدوره آموزشی اکسل مه

 ENVI 63افزارسنجش از دور آشنایی مقدماتی و پیشرفته نرم
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 64 برای مهندسین عمران MATLABنویسی به زبان آموزش برنامه

 65 های آمادگی آزمون نظام مهندسی ساختماندوره

 66 های فلزی و بتنیمنظور طرح سازهه ب  SAFE , ETABSورهد
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 ردیف عنوان دوره

 1 پوشش فلزات 

 2 آشنایی با االستومرها 

 3 خواص مکانیکی و بازرسی االستومرها

 4 اصول متالوژی عمومی

 5 های فوالدیآموزش کامل دوره جوشکاری ساختمان

 6 آلتراسونیک

 7 ( مواد مهندسی در حین کار(Failureاز کار افتادگی 

 8 خستگی در مواد و قطعات

 9 ناسایی و کاربرد فلزات غیرآهنیش

 10 شناسی و کاربرد فوالدهافوالد

 11 های شناسایی و مطالعه موادروش

 12 مکانیک شکست مواد

 13 عیوب در فرآیندهای نورد

 14 اصول مهندسی نورد

 15 دادن فلزاتاصول شکل

 16 روش اجزاء محدود

لزی با استفاده از تولید قطعات ف -آشنایی با اصول متالورژی پودر

 پودر فلزات
17 

 18 هامبانی و اصول پخت سرامیک

 یکی و فلزی به روش تزریق در قالبمبانی و اصول تولید قطعات سرام
 Powder< Injection molding 

19 

 20 ای در تولید قطعات سرامیکیگری ژلهمبانی و اصول فرآیند ریخته

 21 فرآیندهای ترمودینامیکی
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 22 گرم فوالدها تغییر فرم

 23 تغییر فرم گرم مس و آلیاژهای آن

 24 های بسیار بزرگ برای تولید مواد نانو ساختارهای اعمال کرنشروش

 25 های مکانیکی موادآزمون

 26 پذیری فلزاتشکل

 27 کید بر جوشکاری ساختمانیأاستاندارد جوشکاری با ت

 28 اصول خوردگی

 29 یتخمین طول عمر قطعات صنعت

 30 های مکانیکی خوردگی و شکست در صنعتجنبه

 31 پایش خوردگی

 32 خوردگی

 33 مدیریت خوردگی

 34 سازی در مهندسی موادشبیه

 35 افزارهای تخصصی مهندسی مواد: آباکوس، دیفرمنایی با نرمشآ

 36 های سرامیکی: روش ساخت و کاربردهامغناطیس

تحت فشار و لوله انتقال و مخازن بازرسی و جوشکاری ساخت مخازن 

 کشیذخیره و لوله
37 

 NDT 38بازرسی فنی غیر مخرب 

 39 عیوب جوشکاری

 40 نکات کاربردی و جوشکاری فوالدها در صنایع نفت و گاز

 UV/VIS   41 _اسپکتروفتومترری ماوراء بنفش 

 API573 42ها و بویلرها بر اساس استاندارد بازرسی کوره

 43 ر سیستم های آمینخوردگی د

 Mercury Analyzer 44آنالیزور جیوه 
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 45 یجوشکار یتکنولوژ

 46 جوش یبازرس

 47 یجوشکار یمصرف مواد یبند طبقه و ییشناسا

 48 جوش یحرارت اتیعمل

 49 مختلف یاستانداردها براساس آن رشیپذ یارهایمع و جوش وبیع

 50 یجوشکار یمتالورژ

 51 لنیاست یاکس یجوشکار

 52 یکیالکتر سرباره یجوشکار

 53 روپوشدار الکترود با یکیالکتر یقوس یجوشکار

 54 یرپودریز یقوس یجوشکار

 55 چدن یجوشکار

 56 یجوشکار یروشها یتکنولوژ

 57 یمقاومت یجوشکار

 58 ساخت حال در جوش یبازرس

 59 یجوشکار مقاطع در تنش و یشکستگ

 60 پسماند یها تنش و یدگیچیپ

 61 برق و گاز لهیبوس یبرشکار

 62 یجوشکار در یمنیا

 63 پالسما یقوس یجوشکار

 64 یساز لوله یبرا یمقاومت یجوشکار

 GMAW 65 یگاز یفلز یقوس یجوشکار

 66 شرفتهیپ یجوشکار

 67 یجوشکار از یناش شکل رییتغ یریجلوگ یهاراه

 68 شکسته ای وبیمع قطعات یبازساز و یریتعم یجوشکار
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 69 یکش لوله و فشار تحت زاتیتجه یریتعم یجوشکار

 70 چدن و فوالد یجوشکار

 71 یمقاومت یا نقطه یجوشکار

 72 نزن زنگ یفوالدها یریپذ جوش و یجوشکار یمتالورژ

 73 فوالد دیکل

 74 یعموم یفن یبازرس

 CSWIP 3.1 75 هیبرپا جوش یبازرس

 SMAW 76روش به پانل جوشکاری

 77 جوش ارشد بازرس آزمون یآمادگ

 78 فوالدها یحرارت عملیات کاربرد و اصول

 Metal SPRAY 79 یپاش فلز

 Material Selection 80 مواد انتخاب

 CWI 81 جوش یبازرس

 82 یصنعت یها پوشش و رنگ وبیع یبررس و ییشناسا

 83 آن انواع و یخوردگ اصول

 84 قیعا و سندبالست و رنگ یبازرس

 85 یبتن و یفلز سطوح یزیآم رنگ و یساز آماده

 86 یکاتد حفاظت یها ستمیس کنترل و یبازرس

 87 داغ آب و بخار یگهاید در رسوب و یخوردگ کنترل

 88 یصنعت یپوششها تیفیک کنترل استاندارد یها روش

 89 نیرز و رنگ یتکنولوژ

 90 هاپوشش و هارنگ شناخت

 91 یخوردگ یهاتست

 92 عیصنا در یخوردگ ترلکن و یبازرس
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 یهاروش و کنندهخنک برج یهاستمیس در یگذاررسوب و یخوردگ

 آن از یریجلوگ
93 

 94 پوشش و رنگ یبازرس

 در ینیرزمیز یهالوله( شدن سوراخ) ینشت علل لیتحل و هیتجز

 عیصنا
95 

 96 یخوردگ از یناش خسارت کاهش یهاروش یبررس

 97 یزیرزمین های لوله یحفاظت هایپوشش

 98 یطیمح یهاتست با یتئور ییآشنا

 99 بخار یهاگید یکارافتادگ از لیدال لیتحل و هیتجز

 100 سطح پوشش و رنگ یبازرس

 101 یکاتد حفاظت یهاستمیس یطراح یمبان دوره

 102 جوش یطراح محاسبه اصول

 مراجع و یالمللنیب یاستانداردها براساس یحرارت یهامبدل یطراح

 معتبر
103 

 104 جوش یطراح

 105 (کشی فرایندی )بازرسی جوش لولهبازرسی لوله

 106 فشار تحت مخازن یریتعم یجوشکار

 107 ساختمان در جوش یبازرس و یجوشکار ندیفرآ

 108 یفوالد یهاسازه یبازرس

 109 یفوالد یآرماتورها یجوشکار نامهنییآ

 110 زلزله در سازه فتارر و یفلز یها سازه در یجوشکار تیاهم

های غیرمخرب در صنعت و آخرین دستاوردهای جوش و آزمایش

 ساختمان
111 

 112 های فلزیمشخصات فنی ساخت اسکلت
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 113 کاربرد جوش در صنعت و ساختمان

 114 یفوالد یآرماتورها یجوشکار
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

های مهندسی ترافیکدوره  

 ردیف عنوان دوره



 دوره های مهندسی ترافیک
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 1 تقاضا در حمل و نقلسازی مدل

 2 سازی عرضه در حمل ونقلمدل

 3 معیارهایی ارزیابی و عملکرد در حمل و نقل

 4 مدیریت تقاضا در حمل ونقل

 5 مبانی حمل و نقل عمومی

 6 مبانی حمل و نقل پایدار

 7 آورهایی حمل و نقل تابمبانی سیستم

 8 مبانی حمل و نقل فعال

 9 مهندسی ترافیک

 10 عات ترافیکیمطال

 11 های شهریمحاسبه اثرات ترافیکی پروژه

 12 ریزی حمل و نقلبرنامه

 13 ایمنی در ترافیک

 14 های هوشمند حمل و نقلیمبانی سیستم

 15 های حمل و نقل شهریطراحی شبکه

 16 کامل یهامبانی خیابان

 17 های دوچرخه سواریطراحی شبکه

 18 ر حمل و نقلمطالعات آلودگی هوا در اث

 19 آنالیز و طراحی روسازی راه

 20 مبانی آنالیز و طراحی آسفالت برتر

 21 آزمایشات غیرمخرب روسازی راه

 22 مهندسی فرودگاه

 23 آهن راهمهندسی 

 24 های اطالعات جغرافیایی در حمل و نقل کاربرد سیستم



 دوره های مهندسی ترافیک
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 25 هاطرح هندسی خیابان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

مهندسی شیمی ، نفت و گاز هایدوره  

 ردیف عنوان دوره
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 1 سیاالت دو فازی

 2 های صنعتیکنخشک

 3 گیری دبی سیاالتوسایل اندازه

 4 مکانیک سیاالت کاربردی

 5 های دو فازی در خطوط لوله نفت و گازجریان

 6 رفتارهای فازی مخازن هیدروکربوری گاز و نفت

تی با استفاده از سیاالت فوق جداسازی هیدروکربورهای سنگین نف

 بحرانی
7 

 PIPE PHASE  8افزار دوره مقدماتی به کارگیری نرم

 PIPE PHASE 9افزار دوره پیشرفته به کارگیری نرم

 10 مخازن گازی پیشرفته

 11 طراحی مخازن تحت فشار

 12 برداری و انتقال و توزیع گاز پیشرفتهبهره

 HYSYS  13افراز آموزش نرم

 14 های فرآیندیگیری کمیتهای اندازهوشر

 15 در صنایع فرآیندی HAZOPآشنایی با مطالعات 

 16 های گازیهیدرات

 17 تبلور صنعتی

 18 سیسات مکانیکی ساختمانأطراحی ت

 Aspen 19 افزارآشنایی با نرم

 Aspen +  20افزار آشنایی با نرم

 21 طراحی اصول انتخاب وـ  های تقطیر و تفکیکبرج

 22 طراحی و محاسبات مربوط به پاالیش گاز

 23 فرایندهای پاالیش نفت و اصول تئوری آن
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 24 ها و مخازن تحت فشارتحلیل برج ـظروف تحت فشار 

 25 اصول تصفیه آب و پساب صنعتی و استفاده مجدد از پساب

 26 اصول و مبانی کاتالیست

 DESIGN-EXPERT 27 فزاراطراحی و آنالیز آزمایش به کمک نرم

 28 نیاز کار در آزمایشگاه آب و فاضالب مورد یهاتکنیک

(AOP) 29 های صنعتی با اکسیداسیون پیشرفتهتصفیه فاضالب 

 30 های نفت در آبتصفیه امولسیون

 31 تصفیه آب و فاضالب صنعتی

 32 آناالیزرهای صنعتی 

 33 ت الزامات پدافند غیر عامل از دیدگاه صنعت نف

  - ASPEN PLUSسازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم افزارشبیه

 مقدماتیسطح 
34 

  - ASPEN PLUSافزار نرم توسط ییایمیش یندهایفرآ یسازهیشب

 سطح پیشرفته
35 

 36 تعمیرات و نگهداری –مخازن ذخیره 

 37 (HAZOP)فرایند مطالعه و تجزیه و تحلیل خطر 

 38 اصول فراورش گاز با امین

 39 هاایمنی گاز طبیعی در پاالیشگاه

 40 اصول کنترل فرایند

 41 ایمنی مخازن

 42 زدایی و خشک سازی گازهافرایند نم

 43 پیشرفته  HYSYSافزارسازی فرایندهای شیمیایی به کمک نرمشبیه

 44 شستشوی فیزیکی و شیمیایی تجهیزات فرایندی

 45 آزمایشات گازهای مایع
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 براساس PVELITE  افزار نرم با فشار تحت مخازن لیتحل و یطراح

 ASME Sec. VII استاندارد
46 

 مراجع و یالمللنیب یاستانداردها هیبرپا فشار تحت مخازن یطراح

 معتبر
47 

 TANK 48 افزارنرم با فشار تحت مخازن یطراح

 49 (یفلز یهاسازه ژهیو X-STEEL) افزارنرم آموزش

 50 (PDMSافزار نرم) یندیراف یکشلوله یطراح

-B افزارهاینرم آموزش با همراه یگرمای هایمبدل ساخت و یطراح

JACK, HTRI (Heat Exchangers 
51 

 افزارنرم آموزش با همراه شارT تحت مخازن ساخت و یطراح
PVELITE (Pressure Vessels) 

52 

 Piping Process  53کشی و نقشه خوانی مربوط بهنقشه

 هاآن کاربرد و یصنعت الترآیش

 (VALVES & THEIR APPLICATIONS) 
54 

 Piping 55 یاجرای اصول

 Piping 56 ( Piping Field Engineer) سوپروایزر اجرایی

 57 یصنعت یهاآب ینگهدار و کنترل

 API 1104 58 استاندارد هیبرپا لوله خطوط یبازرس

 59 ایشانکاربرده و هاپمپ و ولوها انواع با یآشنای

 API 1104  60  استاندارد هیبرپا گاز یکش لوله یبازرس

 61 فشار تحت مخازن یبازرس

 62 رهیذخ مخازن یبازرس

 63 یصنعت زاتیتجه ساخت یبازرس

 64 (یداخل فشار) میضخ جداره مخازن ساخت اصول

 65 یمقدمات کیدرولیه
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 66 شرفتهیپ کیدرولیه

 67 گاز و نفت یهاتیسا یفن و یاجرائ اتیعمل

 68 یکاربرد کینامیترمود

 یهاروش ،ینفت یهافراورده ها، ندیفرا) نفت شیپاال اصول با ییآشنا

 (خام نفت یابیارز و زیآنال
69 

 70 ینفت باتیترک و هاسوخت ها،روغن به یافزودن مواد با ییآشنا

 71  بخار یهاگید یبازرس

 72 شارف تحت مخازن یابعاد کنترل و یخوان نقشه

 73 طراحی لوله کشی فرایندی

 74 لوله خطوط کپارچهی تیریمد

 75 (GC) کروماتوگرافی گازی

 76 (HPLC) کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

 AAS 77 یاتم جذب یاسپکتومتر یکاربرد و یتئور اصول

 78 ( هیتجز یمیش) عناصر و مواد یفیک و یکم هیتجز

 79 ییایمیش و محلول مواد ینگهدار و هیته اصول

 80 یایمیش و محلول مواد ینگهدار و هیته اصول

 81 یمریپل عیصنا یتکنولوژ و یمیش

 82 آشنایی با االستومتر

 83 بازرسی رنگ

 84 رزین و پوشش های صنعتی

 85 آشنایی با خواص و کاربرد های مواد پالستیکی



 دورههای مهندسی مکانیک

های مهندسی مکانیکدوره  

 ردیف عنوان دوره

 Water Gemsافزار ت خطوط انتقال و توزیع آب و کار با نرممطالعا

 مقدماتی
1 

 2 رسانیهای غیردائمی در خطوط آبجریان

 3 آنالیز ارتعاشات )مقدماتی، پیشرفته(

 4 آنالیز مودال

 5 سیسات گرمایی تعویض دما و تهویه مطبوع أت

 6 هیدرولیک و پنوماتیک

 RIAM , LCA) ) 7سازی زیست محیطیمدل

 Plan Energy, Leap) ) 8سازی کالن انرژی مدل

 9 دهی انرژی(های محاسبه بها و نرخکارگاه اقتصاد انرژی )روش

 Autocad 10سیسات مکانیکی ساختمان با  أکشی تدوره آموزشی نقشه

 SOLID WORK 11نرم افزار

 ABAQUS 12 نرم افزار

 COMSOL 13نرم افزار 

 ADAMS 14نرم افزار

 GAMBIT 15 افزارشنایی با نرمآ

 CFD/Fluent 16 افزارآشنایی با نرم

 17 مبانی محیط زیست

 Alignment 18هم محوری در ماشین آالت 

 19 تعمیرات و نگهداری _ کمپرسورهای روتاری

 20 اندازه گیری و رفع ناباالنسی در ماشین آالت دوار
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 21 اصول انتخاب و طراحی –شیرهای صنعتی 

 22 تعمیرات و نگهداری –جایی مثبت های جابهپپم

 23 تعمیرات و نگهداری _ کمپرسورهای رفت و برگشتی

 24 تعمیرات و نگهداری _ کولرهای هوایی اصول و مبانی

 - یابی و تعمیرات سیستم انتقال قدرت )کالجعیب - اتومکانیک

 دیفرانسیل( -سگیربک
25 

 26 و نگهداری تعمیرات-های گریز از مرکزکمپرسور

 27 تعمیرات و نگهداری-های گریز از مرکزپمپ

 28 های حرارتی تعمیرات و نگهداریمبدل

 29 اختصاصی - های گازیتوربین

 30 انواع و کاربرد تجهیزات دوار در صنعت نفت

 31 یمقدمات کیدرولیه

 32 شرفتهیپ کیدرولیه

 33 یکاربرد کینامیترمود

 34  (Centrifugal Pumps) مرکز از زیگر یهاپمپ

 35 کمپرسور و پمپ با ییآشنا

 36 متحرک یهالیجرثق یبازرس

 37 باالبر زاتیتجه و لیجرثق یبازرس
WATERGEMS 38 

HAMMER 39 
CATIA 40 

 41 تعمیر و نگهداری انواع پمپ و الکتروموتور ها
SWERCAD 42 



 دورههای فن آوری های نوین و دوره های عمومی مهندسی

 های  نوينآوریهای فندوره

 ردیف عنوان دوره

 1 آشنایی با فناوری نانو در صنعت نفت و خوردگی در صنایع

 2 کاربردهای صنعتی مواد نانو کامپوزیت

 3 های صنعتی با استفاده از فناوری غشایی )اسمز معکوس( تصفیه آب

 

 های عمومی مهندسیدوره

 ردیف عنوان دوره

 1 ارروش ارائه سخنرانی اثر گذ

 2 روش نگارش گزارش فنی

Engineering Law حقوق مهندسی   3 

 4 های مذاکرهها و مهارتتکنیک

 5 بیان و آیین سخنوریفن

 Endnote 6و   Wordای با نویسی حرفهشیوه مقاله

 7 روش نگارش گزارش فنی

 8 اندازی حرفه و شرکت دانش بنیانآشنایی و راه

 9 مهندسی ارزش

 10 گزارش نویسی

EXCEL 11 پیشرفته 

Technical Writing in English 12 

 13 مهندسی CDRنگارش 
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های مهندسی کشاورزیدوره  

 ردیف عنوان دوره

 1 های خاک و توسعه حوزه آبخیزها و طرحپایش و ارزیابی پروژه

 2 های بازیافت و کاهش زباله مقدماتی روش

 3 2های بازیافت و کاهش زباله روش

 4 ی و صنعتیادار زباله کاهش و بازیافت هایروش

 5 اندازی حرفه و شرکت دانش بنیانآشنایی و راه

آشنایی و راهکارهای تکنیکی برخورد با ریزگرد و تبعات آن در 

 ایزندگی روزمره و حرفه
6 

 7 های آنهای محیط زیستی و تازهدوره فشرده آشنائی با آلودگی

 8 های برآورد آنترسیب کربن و روش

 9 سطح مقدماتی Arc GIS رآموزش تخصصی نرم افزا

 10 سطح پیشرفته Arc GIS آموزش تخصصی نرم افزار

 11 های تحت فشاربرداری و سیستمنقشه

ریزی و مدیریت آبیاری اراضی های گیاهی در برنامهآشنایی با مدل

 زراعی
12 

 13 پرورش هیروپونیک توت فرنگی

 14 هرس انگور

 15 تغذیه درختان میوه

 16 در گلخانهپرورش میوه 

 17 ریزپیوندی نوک شاخساره

 18 ریز ازدیادی و کشف بافت گیاهی
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 19 های آنتولید کمپوست و فرآورده

 20 تولید قارچ خوراکی

 21 ایتولید محصوالت سبزی و صیفی گلخانه

 22 تولید محصوالت به روش هیدروپونیک

 23 تولید محصوالت سالم و ارگانیک

 24 صیفیتولید نشاء سبزی و 

 25 احداث و مدیریت گلخانه

 26 فرآوری گیاهان دارویی

 27 های گیاهی و پمادهای طبیعیتهیه کرم

 28 هاکشت و پرورش چمن

 29 ها و گیاهان زینتی(ها، سبزیپس از برداشت محصول باغی )میوه

 30 داریاصول سردخانه

 31 استاندارد کیفی محصوالت باغی

 32 ریت باغات مدرن میوهطراحی، احداث و مدی

دار، های هستههای سردسیری )میوههای هرس میوهاصول و روش

 دار و خشکباری(دانه
33 

 34 های تلفیقی و ارگانیکهای تولید میوه به روشاصول و روش

 35 تولید تراریوم

 36 تولید بونسای
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45 

 

های معماری و شهرسازیدوره  

 ردیف عنوان دوره

 1 مشارکتی میراث معماری مدرننگاری مستند

 3DMax 2دوره جامع 

 Revit Architecture 3نرم افزار 

 4 ریزی سایت و طراحی محیطیبرنامه

 5 الگوها و قواعد تفکیک زمین شهری

 6 های تهیه طرح هادی روستاییاصول و روش

 7 عاملپدافند غیر

ARC GIS 8 

 9 کاداستر
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 های آموزشی آماردوره

ان دورهعنو  ردیف 

 Minitab 1افزار طراح آزمایش آشنایی با نرم

 SPSS 2افزار آشنایی با نرم

 3 مبانی آمار رسمی

 4 آمار کاربردی

 5 آشنایی با نظام آماری ایران

 6 آشنایی با نظام آمارهای ثبتی

 SQC 7کنترل کیفیت آماری 

 8 کاربرد آمار در امور اداری

 9 تحلیل آماری
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 های حقوقدوره

 ردیف عنوان دوره

 1 ابعاد حقوقی پیمان

 2 آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مربوط به آن

 3 آشنایی با شوراهای حل اختالف

 4 آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن

 5 آشنایی با قانون کار

 6 آشنایی با قانون محاسبات عمومی

 7 نایی با قراردادها و مقررات پیمانکارانآش

 8 آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور

 9 وکارآشنایی با قوانین کسب

 10 های مزایده و مناقصهنامهآشنایی با قوانین و آیین

 11 آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی

 12 فهآشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظی

 13 آشنایی با گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی

 14 المللیبین آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادهای بازرگانی داخلی و

 15 آشنایی با مقررات طرحهای عمرانی
 16 آشنایی با مراجع شبه قضایی

 17 عمرانی دولتی و عمومیبا نحوه تملک اراضی برای طرحهای  آشنایی

 18 ی با نظام حقوق و دستمزدآشنای

 19 آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری 

 20 آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی 

های ها و دستورالعملنامهبندی مشاغل، آیینآشنایی با طرح طبقه 21 



 حقوقدوره های 
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 اجرایی آن

 22 ساختمانی با امور قراردادها و قوانین آشنایی

 23 قراردادها انواع تنظیم و تهیه اصول

 24 صنعتی و پیمانکاری قراردادهای وتنظیم تهیه اصول

 25 اصول فقه

 26 اصول قراردادهای بازرگانی

 27 اعتبارات اسنادی

 28 آیین دادرسی کیفری

 29 آیین دادرسی مدنی

 30  نامه اجرایی عملیات بانکیآیین

 31 مزایده در معامالت داخلی نامه برگزاری مناقصه وآیین

 32 اشخاص هایبیمه

 33 حقوق بیمه و تامین اجتماعی

 34 آن با مقابله هایروش و شوییپول

 35 تنظیم قراردادها

 36 تهیه اسناد و پیمان

 37 «های مکملبیمه»  3حقوق تأمین اجتماعی 

 38 «قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری» 5حقوق تأمین اجتماعی

 39 حقوق بانکی

 40 حقوق تجارت

 41 حقوق جزای اختصاصی

 42 حقوق جزای عمومی

 43 حقوق خانواده

 44  عمرانی() پروژه درمدیریت حقوق
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 45 صنعتی روابط و کار حقوق

 46 ارک وکسب توسعه و کارآفرینی حقوق

 47 حقوق مالکیت صنعتی

 48 حقوق مدنی

 49 مناقصات حقوق

 Engineering Law 50 حقوق مهندسی

 51 حل و فصل اختالفات دستگاههای اجرایی

 52  یسردفتر و قضاوت وکالت، آزمون یآمادگ دوره

 53 هاشناخت قوانین و مقررات حقوقی قراردادها و پیمان

 54 قراردادها بر حاکم اصول و ضوابط

 55 قرضه اوراق و خزانه اسناد انتشار قانون

 هایصوص اعتبارات تملک داراییقانون برنامه و بودجه درخ

 ایسرمایه
56 

 57 قانون تجارت

 58 قانون تجمیع عوارض

 59 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 60 قانون کار و تأمین اجتماعی

 61 افزودهقانون مالیات بر ارزش

 62 های مستقیمقانون مالیات

 63 تیقانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دول

 64 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

 65 المللیقراردادهای بین

 66 قراردادهای خدمات درمانی

 67 قراردادهای مشمول قانون تأمین اجتماعی
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 68 قوانین اموال غیرمنقول

 69 قوانین خاص حقوقی 

 70 های دولتیقوانین مالی شرکت

 71 قوانین مالیاتی

 72 ری و استخدامیقوانین و مقررات ادا

 73 قوانین و مقررات اموال دولتی 

ها )با توجه به قانون مدیریت قوانین و مقررات تشکیالت و روش

 خدمات کشوری(
74 

 75 قوانین و مقررات حقوقی قراردادها

 76 قوانین و مقررات مالی

 77 قوانین و مقررات معامالت دولتی

 78 مسئولیت کیفری کارکنان دولت

 79 ات اعتبارات اسنادیمقرر

 80 های تابعه و وابسته(نظام پرداخت در وزارت نیرو )شرکت

 81 نظام رسیدگی به تخلفات اداری

های مالی اشخاص نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورت

 های مالیاتیحقوقی و نحوه استفاده از معافیت
82 

 

 

 

 شناسیهای علوم تربیتی و رواندوره
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 ردیف عنوان دوره

 1 سازی منابع انسانیابزارهای توسعه و توانمند

 2 های درمانیهای جنسی و تکنیکاختالل

 3 شناسی بالینیای در رواناخالق حرفه

 4 ای کتابداراخالق حرفه

 5 ارزشیابی آموزشی

 EFQM  6 رسانی بر مبنایارزیابی کیفیت خدمات اطالع

 7 عاتاطال بندیطبقه و ارزیابی

 8 های تخصصیاستانداردهای کتابخانه

 9 ریزیاصول برنامه

 10 اصول پزشکی ورزشی

 11 اصول جستجو و بازیابی اطالعات

 12 اصول کوهنوردی

 13 شناختی در پیشگیری اولیهاصول مداخالت روان

 14 شناختی برای مراجع رسمی اصول نگارش گزارش روان

 15 رفتاری برای بیماری جسمی  ـختی های درمان شنااصول و تکنیک

رفتاری در اختالل استرس پس  ـهای درمان شناختی اصول و تکنیک

 از سانحه
16 

رفتاری در اختالل اضطراب  ـهای درمان شناختی اصول و تکنیک

 فراگیر و پانیک
17 

های رفتاری در اختالل ـ های درمان شناختیاصول و تکنیک

 افسردگی
18 

های دو رفتاری در اختالل ـهای درمان شناختی یکاصول و تکن

 قطبی
19 
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شناختی مبتنی بر ذهن درمان ـشناختی  های درماناصول و تکنیک

 آگاهی
20 

رفتاری در اختالل اضطراب  ـشناختی  های درماناصول و تکنیک

 اجتماعی 
21 

های رفتاری در اختالل ـ شناختی های درماناصول و تکنیک

 سایکوتیک
22 

 23 درمانی مبتنی بر معنویت و مذهبهای رواناصول و تکنیک

 24 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

 25 ایجاد انگیزش

 26 و آزمون فرافکن شخصیت: نقاشی  TATآزمون اندریافت موضوع 

 27 های فرافکن رو شاخ آزمون

 28 شناسی اجتماعیآسیب

 29 شناسی خانوادهآسیب

توجهی و روان: اختالل یادگیری و اختالل کمشناسی آسیب

 فعالی در چرخه زندگیبیش
30 

شناسی روان: اختالالت سایکوتیک و اختالالت خلقی در چرخه آسیب

 زندگی
31 

های ارتباطی، اختالل دلبستگی و اختالل اختالل شناسی روان:آسیب

 دفعی
32 

شبه جسمی،  هایهای اضطرابی و اختاللشناسی روان: اختاللآسیب

های ساختگی و ، اختاللسندرم خستگی مزمن، ضعف اعصاب

 ای در چرخه زندگی تجزیه

33 

های های مهارت، اختاللهای تیکاختالل شناسی روان:آسیب

 حرکتی و اختالل حرکات قالبی
34 
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 35 های خوردن و خوابشناسی روان: اختاللآسیب

 36 خرب کودکانهای رفتارهای ماختالل شناسی روان:آسیب

 37 های شخصیت در چرخه زندگیاختالل شناسی روان:آسیب

های کنترل تکانه و اختالل نافذ رشد و اختالل شناسی روان:آسیب

 ماندگی ذهنی در چرخه زندگیعقب
38 

 39 شناسی مرضیشناسی روانی و روانآسیب

 40 شناسی آموزشآسیب

 41 جتماعیآشنای با واقعیت درمانی در مددکاری ا

 42 آشنایی با اسناد و نشر الکترونیکی

 43 آشنایی با اصول و فرآیند یادگیری

 44 های روحی و روانیآشنایی با بحران

 45 آشنایی با جامعه اطالعاتی

 46 آشنایی با خانواده درمانی

 47 آشنایی با خانواده درمانی

 48 های روانی های دارویی اختاللآشنایی با درمان

 49 آمادگی جسمانی و عبور از موانع

 50 آمار استنباطی

 51 آمار توصیفی

 52 آمار و کاربرد آن برای مدیران

 53 آموزش اثربخش و ارزیابی آن

 54 آموزش بزرگساالن

 55 آموزش مجازی

 56 ریزی استراتژیکبرنامه

 57 ریزی استراتژیک آموزشیبرنامه
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85 ریزی استراتژیک ورزشیبرنامه  

 59 بندی آموزشیبودجه

 60 بیو مکانیک ورزشی

 61 آوریتاب

 SPSS 62 تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار

 63 تربیت فرزند

 64 های بالینی اختاللتعریف و ویژگی

 65 تغذیه و دوپینگ

 66 تکنولوژی آموزشی

 67 گیریتصمیم هایتکنیک

 68 نیازآموزشی تعیین هایتکنیک

 69 های خاصوانبخشی گروهت

 70 توانمندسازی منابع انسانی

 71 ورزیتأجر

 72 حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه

 73 خانواده موفق

 74 راهکردهای نوین در سازماندهی اطالعات

 75 آن گیریاندازه چگونگی و شغلی رضایت

 76 رفتار حرکتی

 77 رفتار درمانی شناختی در مددکاری اجتماعی

 78 رفتار سازمانی

 79 یابیهای اطالعرفتار

 80 روابط سالم زوجین

 81 شناسی اجتماعیروان
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 82 هاشناسی رنگروان

 83 شناسی صنعتیروان

 84 های ناشی از کارشناسی صنعتی و کنترل استرسروان

 85 شناسی ورزشیروان

 86 روش پاسخگویی به مراجعین

 87 اعیروش تحقیق کمی در علوم اجتم

 88 روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی

 89 ها و فنون تدریسروش

 90 لهأمس حل فنون و هاروش

 91 های اثر بخشی آموزشیروش

 92 گیریهای حل مسئله و تصمیمروش

 93 های سنجش اثر بخشی آموزشیروش

 94 سازماندهی اسناد فنی

 95 سازماندهی منابع اطالعاتی 

 96 روانی زنان شاغل در محیط کارسالمت جسمی و 

سنجش و ارزیابی هوش مقیاس هوش و کسلر کودکان و مقیاس 

 هوش و کسلر بزرگساالن
97 

شناسی اصول و فنون مصاحبه تشخیصی در روان :سنجش و ارزیابی

 بالینی
98 

نامه شخصیتی عاملی کتل و پرسش 16سنجش و ارزیابی: پرسشنامه 

 نامه چند محوری میلونو پرسش  MMPIچندوجهی مینه سوتا 
99 

 100 گیری و تحلیل آماری در ورزشسنجش و اندازه

 101 سوء مصرف مواد 

 102 سواد اطالعاتی
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 103 های فرزند پروریشیوه

 104 ریزی آموزشیطراحی و برنامه

 105 های ورزشیطراحی و تجزیه و تحلیل سیستم

 106 ی آموزشیهاطراحی و ترسیم فرآیندها و دستورالعمل

 107 های دیجیتالیریزی و اجرای کتابخانهطرح

 108 عزت نفس

 109 گانه ورزشی 20علوم 

 110 فنون مذاکره و فن دفاع

 111 ریزی تمرینفیزیولوژی ورزشی و برنامه

 112 کاری(تیم) گروهی کار

 113 مبانی علم اقتصاد و اقتصاد ورزشی

 114 مبانی مددکاری

 115 منابع اطالعاتی سازیمجموعه

رفتاری در چاقی و اضافه ـ  های شناختیشناختی: درمانمداخله روان

 وزن
116 

 117 های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهیشناختی: درمانمداخله روان

 118 های روانی شدیدآموزش خانواده در اختالل شناختی:مداخله روان

 119 ودکانشناختی: اختالل رفتار مخرب کمداخله روان

 120 شناختی: اختالل سلوک و رفتار پرخاشگرانه در کودکانمداخله روان

 121 های رفتار درمانی دیالکتیکشناختی: اصول و تکنیکمداخله روان

 122 شناختی: بازی درمانیمداخله روان

 123 فعالی همراه با کمبود توجه کودکانشناختی: بیشمداخله روان

 124 روانی ـتی: توانبخشی عصب شناخمداخله روان

 125 شناختی: خانواده درمانیمداخله روان
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 126 های یادگیریشناختی اختاللشناختی: درمان روانمداخله روان

رفتاری اختالل اضطراب  ـدرمان شناختی شناختی: مداخله روان

 جدایی کودکان
127 

ضطراب رفتاری اختالل ا ـشناختی: درمان شناختی مداخله روان

 فراگیر کودکان
128 

رفتاری اختالل پانیک در  ـشناختی: درمان شناختی مداخله روان

 کودکان
129 

رفتاری اختالل فوبیای  ـدرمان شناختی  شناختی:مداخله روان

 کودکان
130 

 131 خوابیرفتاری بی ـشناختی: درمان شناختی مداخله روان

فعالی و کمبود تاری بیشرف ـشناختی: درمان شناختی مداخله روان

 توجه در بزرگساالن
132 

 133 رفتاری درد مزمن ـشناختی: درمان شناختی مداخله روان

رفتاری استرس پس از  ـشناختی شناختی: درمانمداخله روان

 در کودکان  PTSD سانحه 
134 

 135 3و  2و  1درمانی روانپویشی کوتاه مدت روان شناختی:مداخله روان

 136 شناختی: زوج درمانیه روانمداخل

 137 شناختی: سالمندیمداخله روان

 138 واره درمانیشناختی: طرحمداخله روان

 139 گروه درمانی شناختی:مداخله روان

 140 شناختی: مداخله در بحران مداخله روان

 141 رفتاریـ  شناختیبندی مورد در درمانشناختی: مفهوممداخله روان

 142 الی آموزش و توسعهمدل تع

 AMOS 143افزار یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرممدل
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 144 مدیریت استخر و اماکن آبی

 145 مدیریت استرس

 146 مدیریت استعدادیای ورزشی

 147 مدیریت آموزش و توسعه

 148 مدیریت بازاریابی ورزشی

 19 مدیریت برگزاری مسابقات و دیدارهای ورزشی

 150 مدیریت بنگاهی خرد ورزشی

 151 های تخصصیرسانی وکتابخانهدرمراکز اطالع مدیریت دانش وبازاریابی

 152 مدیریت سولیداریتی ورزشی

 153 ها تخصصیرسانی و کتابخانهمدیریت مراکز اطالع

 154 مدیریت و نگهدار اماکن و تجهیزات ورزشی

 155 زمان مدیریت

 156 ن در سالمتی افراد و خانواده و جامعهمزایای ورزش و نقش آ

 157 مفاهیم پیشرفته آماری

 158 مقیاس حافظه و کسلر آزمون بندر گشتالت

 159 های ارتباطیمهارت

 160 های زندگیمهارت

 161 مؤثر ارتباط برقراری هایمهارت

 162  مقدماتی SPSS ـافزار آماری نرم

 163 پیشرفته SPSS ـافزار آماری نرم

 164 نویسیسازی و چکیدهنمایه

 165 نیازسنجی آموزشی

 166 نیازسنجی منابع اطالعات

 167 هوش هیجانی
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 168 روانشناسان( ژهیکودک)و ینقاش لیکارگاه تحل

 169 کارگاه مربیگری هوش کودک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و اقتصاد و علوم اجتماعی مديريت هایرهدو  
 ردیف عنوان دوره
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ISO 14001 1 
 2 ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی

 3 اجرای بودجه

 4 ارتباطات سازمانی

 5 ارزشیابی عملکرد کارکنان

 6 ارزیابی انطباق

 7 ارزیابی طرحها و قراردادها

 8 ارزیابی کار و زمان 

 9 استانداردهای حسابداری

 10 استفاده از نرم افزارهای حسابداری

 11 ک مالیاسناد و مدار
 12 ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان
 13 اصول انبارداری و انبارگردانی

 14 اصول اقتصاد و اقتصاد مهندسی

 15 اصول بازار سرمایه

 16 اصول بازرسی

 17 اصول حسابداری

 18 اصول سرپرستی امور تنخواه گردان

 19 اصول مدیریت

 ISO 19011:2017 20 اصول ممیزی سیستم های مدیریت

 21 اصول ممیزی انبار

 22 اصول نظارت و کنترل

 23 اصول نگارش استاندارد های ملی و بین المللی

 24 )بودجه نویسی( های تنظیم بودجهاصول و روش

 25 )مسئولین دفاتر مدیران( اصول و فنون اداره حوزه مدیریت
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 26 اصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در روابط عمومی

 27 اصول و فنون نمونه برداری و بازرسی در کنترل کیفیت

 28 ریزی منابع انسانیاصول و مبانی برنامه

 29 یابیاصول و مبانی حسابداری و هزینه

 30 اصول و مبانی مدیریت و سازمان

 31 اصول و مفاهیم سازماندهی

 32 اصول و مفاهیم و روش های ارتقا بهره وری

 33  اقتصاد مدیریت

 34 اقتصاد مهندسی

 35 های اولیهامداد و کمک

 36 ها(امور رفاهی کارکنان )قوانین، مقررات و دستورالعمل

 37 انواع بازارهای سرمایه در بورس اوراق بهادار

 38 های مالیانواع صورت

 39 ایمنی و بهداشت محیط کار

 40 و نقش آن در قراردادهای بازرگانی 2000اینکوترمز

 CE 41 شنایی با استاندارد تایید کیفیت محصولآ

 42 آشنایی با نقطه سر به سر در حسابداری صنعتی

 OHSAS 18001  43  آشنایی با استاندارد

 44  اداری خدمات و اطالعات فناوری راهبردها، با آشنایی

های اجرایی کشور و شوراهای آشنایی با ساختار سازمانی دستگاه

 دیریت خدمات کشوری مندرج در قانون م
45 

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت محیط زیست ایمنی و 

 (IMSای)بهداشت حرفه
46 
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آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع )ویژه رشته 

 شغلی رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی(
47 

 48 آشنایی با مدیریت خرید و امور گمرکی

 49 مالیآشنایی با مفاهیم 

 50 آشنایی با نظام پرداخت حقوق و مزایا 

 51 آشنایی با نظام مدیریت ارزیابی عملکرد 

 52 آموزش رؤسا و مسئولین دفاتر مدیران

 53 اعتبارات اسنادی
BPMN 54 

 55 بایگانی و گردش مکاتبات

 56 برنامه ریزی و کنترل پروژه

 57 ریزی اجرایی آموزشبرنامه

 58 وریبرای بهبود بهرهریزی برنامه

 59 ریزی استراتژیکبرنامه

 60 ریزی استراتژیک منابع انسانیبرنامه

 61 ای و آموزش کارکنانهای توسعهبرنامه

 62 بودجه و کنترل هزینه های جاری

 63 ایبودجه و کنترل هزینه های سرمایه

 64 بندیبودجه

 65 ریزی عملیاتیبودجه

 66 ینی شناوربریزی و پیشبودجه

 67 های انجام کاربهبود روش

 68 بهبود مستمر

 69 بهداشت عمومی در محیط کار
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 70 سازی سیستم دبیرخانه و امور دفتریبهینه

 71 بی پاسخی در آمارگیری ها : کاستن، وزن دهی، جانهی

 E-Commerce 72تجارت الکترونیکی 

 73 تجزیه و تحلیل اداری

 74 های مالیتجزیه و تحلیل صورت

 75 تجزیه و تحلیل مشاغل

 76 های اداریسیستمها و روشو تحلیل تجزیه

 77 تحلیل و اندازه گیري شاخص هاي بهره وري

 78 تحلیل هزینه ها و تصمیم گیری

 79 تحول استراتژیک

 80 توسعه فردی

 ISO/TR10013 81 تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت

 82 فیتتدوین نظامنامه کی

 IATF 16949:2016 83 تشریح الزامات

 ISO 9001:2015 84 تشریح الزامات و ممیزی داخلی

تشریح الزامات و ممیزی داخلی استاندارد مدیریت پاسخگویی 

 ISO 26000:2010 اجتماعی
85 

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع 

 ISO/TS29001:2010 نفت و گاز و پتروشیمی
86 

 IMS 87تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

 88 تشکیالت و سازماندهی

 89 تفکر استراتژیک

 90 تفکر سیستمی

 91 تکنیکهای تصمیم گیری 
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 92 تکریم ارباب رجوع

 93 های سنجش و اندازه گیری بهره وریتکنیک

 94 های ارتقاء و بهبود بهره وریو روش هاتکنیک

 95 های مهندسی کیفیتتکنیک

 96 بینیریزی و پیشریزی، برنامهتلفیق بودجه

 97 تهیه بودجه و کنترل هزینه

 98 تفکر استراتژیک

 99 تحلیل هزینه ها و هزینه یابی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 100 تیم سازی

 101 تجهیزات و مواد جابجایی

 102 جمعداری اموال

 103 نگی تنظیم کارتابل جلسات ومالقات های مدیرانچگو

 104 حسابداری پیمان

 105 حسابداری دولتی

 106 حسابداری صنعتی

 107 شدهحسابداری قیمت تمام

 108 حسابداری مالی

 109 حسابداری مدیریت
 110 حسابداری برای مدیران

 111 حسابداری )ثبت معامالت(

 112 مشهود و نامشهود( هایحسابداری اموال )دارائی

 113 حسابداری بازرگانی

 114 حسابداری پروژه

 115 حسابداری پیشرفته
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 116 حسابداری پیمانکاری

 117 حسابداری حقوق دستمزد

 118 ایهای سرمایهحسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی

 119 حسابداری دولتی اعتبارات هزینه

 120 حسابداری کاال

 121 مالیاتیحسابداری 

 122 حسابداری مدیریت استراتژیک 

 123 یابی و بودجهحسابداری هزینه

 124 حسابرسی

 125 حسابرسی عملیاتی

 126 حسابرسی مالیاتی

 127 حسابرسی مدیریت

 128 حقوق تأمین اجتماعی 

 129 خبرنویسی

 130 درآمدها و انواع آن

 131 برداریدستورالعمل ثابت بهره

 QCC 132 نترل کیفیتدوایر ک

 133 دوره جامع تربیت کارشناس تضمین کیفیت
5S 134 

 135 دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت

راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های بهداشتی و 

 IWA1 درمانی
136 

 راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی

IWA4 
137 

 138 گیری آنرضایت شغلی و چگونگی اندازه
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 139 رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار

 140 ها و فنون تجزیه و تحلیل شغلروش

 141 های اجرایی در ساماندهی امور اموالروش

 142 های تعدیل قیمت و قراردادهاروش

های شیوههای اطالعات انبار و علمی طراحی سیستمهای روش

 رار آناستق
143 

 144 های نگهداری تجهیزات در انبارروش

 145 ریزی نیروی انسانیهای نوین در برنامهروش

 146 های یادگیرنده و یادگیری سازمانیسازمان

 ISO 9001:2015 147 سرممیزی

 ZERO defect 148 سطح کیفی نقص صفر

 149 سفارشات و امور کاال

آشنایی با  محیط زیستسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و 

 HSE _ MS _ OHSASاستانداردهای 
150 

 151 های اطالعاتی حسابداریسیستم

 152 سیستم حسابداری متحدالشکل 

 153 (اداری اتوماسیون) مکانیزه بایگانی و دبیرخانه سیستم

 154 سیستم کانبان

 155 ( و کابرد آن در امور مالیMISسیستم های اطالعاتی مدیریت )

 156 هاها و روشستمسی

 157 های کاربردی خرید و تدارکاتها و روشسیستم

 158 های جدید مالیسیستم

 159 های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنانشیوه

 160 شناخت دانش و پیشرفتهای روز دنیا
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 161 صورت جریان وجوه نقد

 162 های مالی در حسابداریصورت

 163 زشیآمو هایدوره احیطر

 164 یابی سازمانعارضه

 165 فرایند کلی حسابرسی عملیاتی پیشرفته

 166 فنون مصاحبه استخدامی

 167 های دولتیقوانین مالی شرکت

 168 قانون کار و تامین اجتماعی

 169 کار تیمی

 170 در سیستم حسابداری EXCELکاربرد نرم افزار 

 171 سنجیکارسنجی و روش

 172 ت در انبارکاهش ضایعا

 173 کدینگ اموال)طبقه بندی و کدگذاری اموال(

 174 فیت عمومییکنترل ک

 175 به شیوه ژاپنی TQC کنترل کیفیت فراگیر

 176 کنترل موجودی انبار

 QFD)) 177 گسترش وظیفه کیفیت

 178 تیفیک کنترل یمبان

 179 ژهریزی و کنترل پرومبانی برنامه

 180 های نگهداری موادمتدها و استاندارد

 181 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات

 182 محاسبات مالی و پیش بینی نیاز مصرف

 183 (EFQMمدل تعالی سازمانی)

 184 کاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه ریزی
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 185 گیری در مدیریت های تصمیممدل

 Claim Management 186 مدیریت ادعا

 187 ترسمدیریت اس

 ISO 9001:2015 188 مدیریت تغییر در

 189 مدیریت دانش
 190 مدیریت دانش سازمانی

 ISO 9001:2015 191 مدیریت دانش در

 ISO 9001:2015 192 مدیریت ریسک در

 Risk Management 193 مدیریت ریسک زمان

 194 مدیریت زمان
 195 مدیریت رفتار سازمانی

 196 مدیریت فرایندها
 197 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه

 198 مدیریت کیفیت به روش تاگوچی

 199 (TQM) مدیریت کیفیت جامع

 200 مدیریت منابع انسانی

 ISO9004:2009 201 مدیریت موفق پایدار سازمان

 202 مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی

 203 (COQ) مدیریت هزینه های کیفیت

 204 الکترونیکی مدیریت اسناد

 205 مدیریت اقتضایی

 206 مدیریت آمار در سازمان

 207 مدیریت بهینه کاال

 208 مدیریت پیمان
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 209 مدیریت تدارکات

 210 مدیریت تعارض

 211 مدیریت جلسات اداری

 212 مدیریت ریسک در بیمه

 213 مدیریت ریسک مالی

 214 مدیریت عملیات حسابداری انبار

 215 یفیت در تولید آمارمدیریت ک

 216 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

 217 مدیریت مشارکتی

 218 مدیریت هماهنگی

 219 مراحل تهیه و تنظیم بودجه

 220 مسئولیت مدنی کارکنان دولت

 221 مصاحبه در حسابرسی عملیاتی

 222 مفاهیم مدیریت و سرپرستی

 IATF 16949:2016 223 ممیزی داخلی

مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط میزی داخلی الگوی سیستم م

  HSE _ MSزیست 
224 

 225 منابع مرجع الکترونیکی

 226 ممیزی بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت

 227 موفقیت فردی

 228 های برقراری ارتباط مؤثرمهارت

 229 مهندسی مجدد در سازمان

 230 نحوه تنظیم صورت مغایرت بانکی

 231 های بانکینحوه ی گشایش اعتبار و انواع ضمانت نامه
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 232 نظارت بر بودجه

 233 نظارت مالی

 234 نظارت و کنترل در نظام اداری
 5S 235نظام آراستگی محیط کار 

 236 نظریه های سازمانی و مدیریت

 237 واکنش در برابر شرایط اضطراری

 238 ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان 

 239 وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر

 240 هوش هیجانی

 241 کیفیت کنترل ابزار هفت

 242 ایمیل مارکتینگ
 

 

 

 

 

 

های گردشگریدوره  

 ردیف عنوان دوره

 1 نوازیمدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان
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 2 مدیریت استراتژیک غذا و نوشابه

 3 گردشگریریزی استراتژیک در برنامه

 4 بازاریابی در صنعت گردشگری

 5 مدیریت استراتژیک از طرف گردشگری

 6 مدیریت رفتار سازمانی

 7 های گردشگریگذاری بستهاصول قیمت

 8 آشنایی با گردشگری سالمت

 9 تربیت مربی گردشگری

 10 گردشگری ورودی چین

 11 آشنایی با روادید کشورهای مختلف

 12 مسافرتآشنایی با امور 

 13 )خدمات سرویس و پذیرایی( نوازیاصول تشریفات و مهمان

آشنایی با اصول پذیرایی و تشریفات در ادرات و نهادهای دولتی و 

 خصوصی
14 

 15 المللی و میان فرهنگیآداب و اصول تشریفات در ارتباطات بین

 16 (و پیشرفته آشنایی با صدور بلیت)مقدماتی

 17 لیت الکترونیکیآشنایی با صدور ب

 18 آشنایی با خدمات فرودگاهی

 19 خدمات مسافر)مقدماتی و پیشرفته(

 20 خدمات مشتری

 21 لود کنترل)مقدماتی و پیشرفته

 22 آداب تشریفات دیپلماتیک

 23 بندی و کنترل بودجه در هتلاصول بودجه

 24 اصول قیمت گذاری بسته های سفر
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 25 در غذا و نوشابهگذاری و کنترل قیمت قیمت

 26 داری مواد غذایی و دیگر موارداصول انبار

 27 ای کسب و کار در صنعت گردشگری و هتلداریاخالق حرفه

در صنعت  مداریمشتری های فردی در تعامالت اجتماعی ومهارت

 هتلداری
28 

 29 کارمند پذیرش هتل

 30 بهداشت و سالمت مواد غذایی

 31 مواد غذاییـ  محیط ـزیابی بر بهداشت فردی های نظارت و ارشیوه

 32 فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت هتلداری 

 IT 33گیری از مدیریت هتلداری با بهره

 34 فناوری اطالعات در هتلداری ایران 

 35 معرفی ابزارهای فناوری اطالعات در هتلداری

 36 هتلداری الکترونیک

 37 (ییقایآفر یآشپزاقوام ملل جهان ) یآشپز

 Food & Beverage Management 38غذا و نوشابه  تیریمد

 39 خوراک های کافی شاپ

 40 شاپ( یها )کاف یدنینوش تیریمد

 41 آشپزی تخصصی

 42 صبحانه های بین المللی

 

های ادبیات و علوم انسانی دوره  

 ردیف نام دوره
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 1 شناسیاسطوره

 2 رس آشنایی با تاریخ خلیج فا

 3 شناسی در آثار ادبیآشنایی با زیبایی

 4 آشنایی با فرهنگ کشورهای مختلف

 5 آشنایی با فرهنگ و اساطیر ایران

 6 آشنایی با مثنوی معنوی

 7 خوانیحافظ

 8 خوانیسعدی

 9 خوانیشاهنامه

 10 خوانیبیهقی

 11 خارجیقراردادهای بهمربوط اصطالحات 

 12 های عربیهآشنایی با رسان

 13 اصول پروپزال نویسی

 14 نویسی ویژه مدیریت پروژهاصول گزارش

 15 نگلیسیا نباز به فنی نویسیارشگز هایشرو و لصوا

 16 های مصاحبهاصول و روش

 17 اصول و فنون مصاحبه

 18 اصول و فنون ویراستاری در خبر 

 19 آموزش اصول ترجمه متون

یسی به فارسی و بالعکسآموزش ترجمه از انگل  20 

 21 آموزش خط اوستایی

 22 آموزش خط پهلوی

 23 آموزش خط میخی

 24 آموزش زبان اسپانیولی
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 25 آموزش زبان آلمانی

 26 آموزش زبان روسی

 27 آموزش زبان فرانسه

 28 المللی به انگلیسیآموزش زبان مذاکرات بین

گرانآموزش عروض و قافیه ویژه معلمان و پژوهش  29 

 30 آموزش مکاتبات اداری )نامه، ایمیل و ...( به انگلیسی

 31 آموزش نگارش مقاله علمی و پژوهشی به انگلیسی

 32 سخنوری و فن بیان آیین 

 33 آیین نگارش حقوقی

 34 آیین نگارش و مکاتبات اداری

 35 تاریخ قاره آمریکا )با تاکید بر تاریخ ایاالت متحده(

 36 گ و تمدن ایرانتاریخ، فرهن

 37 ترجمه و تفسیر ادبی قرآن 

نویسیتندخوانی و تند  38 

 39 خبرنویسی در روابط عمومی 

 40 های اداریسازی مکاتبات و نوشتهخالصه

نویسیخالصه  41 

 42 روش تحقیق در روابط عمومی

 43 روش تحقیق علوم انسانی

ها و فنون تدریسروش  44 

 45 برای مشاغل مختلف زبان انگلیسی تخصصی 

 46 ایمنی، بهداشت، محیط زیست HSEزبان تخصصی 

، برق، مکانیک، شیمی، جوشکاری، بازرسی فنی و ITزبان تخصصی 

متالوژی، اکتشاف نفت، مخازن، فرآیند، حفاری، عملیات فرودگاهی، 
47 
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 عملیات دریایی، حقوق، حسابداری، ...

 Presentation 48 - مطلب ئهارا نفنو و لصوا تخصصی نباز

 Meeting 49 - تجلسا اریبرگز نفنو و لصوا تخصصی نباز

 Socializing 50 جتماعیا تتعامال نفنو و لصوا تخصصی نباز

 Telephoning 51  تلفنی تمکالما نفنو و لصوا تخصصی نباز

 EMAIL  52نیکی ولکترا رینگا نامهنفنو و لصوا تخصصی نباز

 53 یمطبوعات نمتو تخصصی نباز

 54 شناسی کلمات فراگیری واژگان انگلیسی از طریق ریشه

 55 فرهنگ و زبان باستانی ایران

 56 فنون مصاحبه خبری در روابط عمومی 

 57 نویسیفهرست

 58 کاربرد هنر در روابط عمومی 

سراییکارگاه ترانه  59 

نویسیکارگاه داستان  60 

نویسیکارگاه رمان  61 

 62 کارگاه شعر
 63 کامفار

 64 کارگاه شعر کودک و نوجوان

 65 کارگاه طنز

 66 کارگاه وزن شعر ویژه شاعران

 67 کارگاه ویرایش

نامهکارگاه ویرایش پایان  68 

نویسیگزارش  69 

نویسی اطالعاتیگزارش  70 



 دورههای ادبیات و علوم انسانی
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 71 نویسی در امور اداریگزارش

شناسیشناسی و گردآوری فرهنگگویش  72 

 74 زبانمدیریت تخصصی 

نویسی در علوم انسانیمقاله  75 

 76 نگلیسیا نباز به فنیو هشیوپژ ،علمی یهامقاله رشنگا در رتمها

نگارینامه  77 

خوانینظامی  78 

 79 نویسی و چکیده نمایه

نامه )ویژه علوم انسانی(نوشتن طرح پایان  80 

 81 هنر خوب نوشتن در روابط عمومی 
PTE 82 

CDR 83 

 84 ن ها و شاهکارهای ادبیرما
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های فرهنگ اسالمیهای مرکز پژوهشدوره  
 ردیف نام دوره

البالغه اخالق در نهج  1 

البالغهحقوق شهروندی در نهج  2 

گرایی: پژوهشی تطبیقی در ادیان صلح  3 

 4 اخالق در مثنوی معنوی 

 5 ایمان و پرورش آن در کالم و اخالق اسالمی 

ان نظری مبانی عرف  6 

 7 مبانی عرفان عملی 

های نوظهوربررسی عرفان  8 

 

 



  ی هنرهادوره
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 دوره های هنر
 ردیف نام دوره

 1 آموزش طراحی

یقیموس یبا نرم افزارها یآهنگساز  2 

یقیموس یتئور  3 

روانشناسان( ژهیکودک)و ینقاش لیکارگاه تحل  4 



  MBA یهادوره
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 MBAدوره های 

 ردیف نام دوره

MBA  1 کسب و کار 

MBA  2 اریهتلد 

MBA  3 هوانوردی 

MBA  4 گردشگری 

MBA  5 حقوق مشاوره امالک 

MBA  6 حقوق مشاوره و خانواده 

MBA  7 پزشکی 

MBA  8 مالی و حسابداری 

MBA  9 مدیریت شرکت ها 

MBA  10 حمل و نقل 

MBA  11 ضابطین دادگستری 



 متفرقه یهادوره
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 دوره های متفرقه

 ردیف نام دوره

 1 کسب و کارهای آنالین

 2 تخصصی بورس

 3 ه آکادمی تخصصی هتلداریدور

 4 کارمند پذیرش هتل

 5 هتلداری نی در گردشگری وبازرگا

 6 طراحی داخلی

 7 شهرسازیو معماری ، ژورنالیسم در هنر

 8 تعمیرکار تلفن همراه

 9 با چوب یمنبت کار

 10 روزنامه نگاری
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 هاي آزاد و تخصصی دانشگاه شیرازمرکز آموزش

 وبگاه:

tc.shirazu.ac.ir  
        تماس: هایشماره

36132143-36132142-36132141  

 09178007124-09178007126-09332238625   

 ایمیل مرکز: 

tc@shirazu.ac.ir 
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