
 

 " به نام خدا" 

 ( 1397 سالدوره های برگزار شده درون سازمان ها )  

 علوم رفتاری در انتظامات  اصول سخنوری 

 شناسایی و ارزیابی ریسک فن بیان 

 ارتباط با تامین کنندگان  قوانین و مقررات استخدامی نفت 

 حسابداری مدیریت  کنترل کاهش ضایعات 

 پذیرایی و تشریفات  نقش تغذیه د رپیشگیری از بیماریها

 فرآیند نم زدایی و خشکسازی گازها فن بیان 

 فرایند شیرین سازی گاز های ترش  احراز کیفیت دستگاهها 

 برای داروهای استریل  PICجدید DRAFTبررسی 
مهارتهای زندگی ویژه همکاران شاغل در پاالیشگاه به همراه 

 خانواده ها

 مستندسازی اسناد پروژه دوره  5به مدت رانندگی تدافعی 

 (دوره  5 برگزاری )میزبانی دفاتر مدیران تشریح عناصر استانداردهای ویرایش یافته 

 اصول منشی گری حرفه ای  مراقبت از دستگاههای بهره برداری 

 (دوره  5 ) برگزاریاصول پذیرایی و تشریفات یزینگکاربرد شیرکنترل سا

 اصول سرپرستی
 گروه  3برای  طرز تهیه انواع نوشیدنی های سرد و گرم

 

 ارتعاشات 
 آشپزی مقدماتی)اصول اولیه طبخ غذاهای ایرانی و فرنگی(

 گروه 4برای 

 تکنیک های خالقیت 
غذاهای رژیمی و کم  -آشپزی پیشرفته)آموزش انواع دسرها 

 ترشی جات و ...( -دورچین  -انواع سس ها  -کالری 

 imsتشریح الزامات سیستم یکپارچه  مدیریت سفارشات، خرید و تدارک کاال 

 اصول و روشهای بایگانی اسناد ومدارک کنترل کاهش ضایعات 

 پیشرفته  RCMنگهداری و تعمیرات مبنی بر 
آشنایی پرسنل انتظامات با رفتارحرفه ای جهت ارتقا 

 امنیت و آرامش

 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی  نمونه برداری 

 کمکهای اولیه
 مهارتهای ارتباطی

 

 



 

 

 

 

 عملکرد سیستم مدیریت و راهبری عملیات دریافت ذخیره سازی و صادرات نفت خام و مایعات گازی 

 حقوق اراضی و امالک  شاخص های کلیدی نت

 توربواکسپاندرکمپرسورهای  شناخت انواع پمپ و کمپرسور

 اصول و فنون مذاکره  حفاظت فیزیکی 

 فارماکوپه  کمک های اولیه و امداد 

 روانشناسی برخورد  منشی گری حرفه ای 

 تکنیک های تصمیم گیری  بازرسی نمونه برداری و کیفی ت

  تخصصیhse رضایت مشتری و سنجش رضایت مشتری 

 حفاظت گفتار  قانون تامین اجتماعی

PMBOK  بهسازی آب کندانس 

 قطعات یدکی و آشنایی با کاتالوگینگ کاالمدیریت  کوچینگ 

gmpقرارداد کار و آیین دادرسی کار  مقدماتی 

 اصول مدیریت و سرپرستی دوره 4بیش از فرهنگ سازمانی 

 مدیریت رفتار سازمانی  بهداشت فردی در کارکنان خدمات

 سازماندهی  نقش بهداشت حرفه ای در سازمان سالمت محور 

 GLP مدیریت دانش و مستند سازی 

 مدیریت عواطف در خانواده یا هویت موفق عشق مدیریت زمان 

 جممعداری اموال و کدینگ  دوره 3بیش از آئین نگارش و مکاتبات اداری

 چرخه بهره وری و تکنیک های ارتقا  اس در عملیات انبارداری 5کاربرد 

 تعمیر ونگهداری انواع کمپرسورها  و راههای ارتقاء آن  hseفرهنگ 

 مدیریت ایمنی فرآیند  هوش هیجانی 
 فارماکوپه  مدیریت تفکر نقادانه 

 تفکر سیستمی  مدیریت اعتماد بنفس در زندگی 

 ایمنی در تولید  علوم رفتاری در حراست 

 برنامه ریزی و کنترل موجودی انبار مدیریت بحران 

 14001:2015ایزو زنجیره ارزش 

 کنترل خشم  اصول و آداب تشریفات در رانندگی 

5s   مدیریت دانش 



 

 

IMS  مدیریت قطعات یدکی 

 انجمن خوردگی دانش  مواد مخدر و جاسازها شناسایی

 طراحی انبار و فرآیندهای موثر در کنترل و بهینه سازی انبارها شیرهای ایمنی

 دوره  4بیش از  کاربرد اکسل در کنترل پروژه اصول و فنون مذاکره

تهیه و ثبت پرونده های دارویی   مسئولین دفاتر مدیران CTD 

دوره  3بیش از   قانون برگزاری مناقصات  GSP&GDP  

 مدیریت استرس و روشهای حل تعاررض  حراست 

 به صورت تئوری و عملیبازرسی رنگ و پوشش سطحی  دوره  7بیش از فنون پذیرایی و تشریفات 

 ارتباط موثر ویژه روابط عمومی  ایمنی و آتش نشانی

 بهسازی اب کندانس برگشتی جهت مصرف در بویلرها مدیریت رفتار سازمانی

 قانون کار و تامین اجتماعی  برنامه ریزی استراتژیک

 ایمنی باالبرها  آموزش قانون کار و تأمین اجتماعی           

 ایست و بازرسی  مهارت جرأت ورزی

 گزارش نوسی مقدماتی  سیم کشی و عیب یابی مدار پایه

 گزارش نویسی پیشرفته  اصول انبارداری و روشهای نوین عملیاتی در انبار

 کنترل اسناد و هزینه  دوره  4بیش از توسعه مهارتهای سرپرستی 

 تکنیک های خالقیت  اپراتوری جرثقیل 

pmbok   بسته های مشکوک و مواد منفجره 

 مدیریت اقتصاد  مدیریت برنامه ریزی و بازاریابی فروش 

 پرس شیلنگ اصول و فنون مذاکره در قرارداد خرید

 ایمنی درکارگاه  اصول انتظامات و حفاظت فیزیکی 

 حل مساله تریز مستندسازی دانشی پروژه ها

 فرآورده های تزریقی  ارگونومی 

 کنترل کیفیت آب  روابط عمومی موثر در نگهبانی و حفاظت 

 نرم افزار آباکوس  اصول سردخانه های صنعتی 

 روابط عمومی  مدیریت انبار و انبارداری 

 سیستم پروانه کار اینکوترمز

  تعمیرات اساسی درHSE ارتباط موثر در حراست 

 قانون برگزاری مناقصات  نحوه برقراری ارتباط موثر 

 sdsبا آشنایی  فضای محدود و محصور

 رهبری و تحول سازمانی  فن اداره جلسات 

 



 
 

 نظرسنجی و رضایت مشتری اینفوگرافیک 

 دوره  32بیش از  مدیریت استعداد آزمایشگاه گاز 

 تعمیر و نگهداری ماشین آالت صنعتی کدینگ سیستمهای مخابراتی

 سازماندهی و کارگروهی  بازاریابی رسانه های 

 حراست  قانون برگزاری مناقصات

 مراحل تکنیک ها و بهینه سازی سیستم سفارشات و توزیع  حل مسئله وتصمیم گیریروشهای 

 ایمنی در انبار  مدیریت استرس 

 بهره برداری و کاربرد کمپرسور اصول  ایست و بازرسی 

 قانون خوشبختی  اکسل درحسابداری 

EP GMP مقدماتی  

 امداد و نجات پولشویی 

 تربیت مذاکره کننده  تفکر مدیریت ارزش در نظام مدیریت پروژه

 لیبلینگ اشکال مختلف دارویی  بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان

 تربیت مذاکره کننده  مدیریت مصرف انرژی حرارتی و آب

 انبارداری سیلندرها مدیریت جهادی

 مدیریت زمان  VVVFبا کنترلهای سرعت موتورهای آشنایی 

 ارتباطات مردمی  پیشگیری از سرقت

 کار در ارتفاع و خطر سقوط ایمنی  نصب و تعمیرات مشعل های گازسوز

PFD-P&ID   مهارتهای جسارت آمیزی مدیران 

 هم محوری در ماشین آالت  هوش هیجانی 

 اصول و مبانی تصفیه پسابها فروش 

 ریگری جرثقیل  نگارش و مکاتبات اداری 

 مهارتهای رهبری و توسعه کار تیمی  موثر در شبکه های ارتباط حرفه ای ارتباط 

 ایستگاه تقلیل فشار گاز  آمادگی و مقابله با سوانح جسمی 

 سیستم مدیریت فروش  مدیریت ارتباط با مشتری 

 شناخت و کاربرد سرندهای صنعتی  آشنایی با ابزار کار صنعتی 

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  فارماکوپه

 طراحی ارگونومیک تجهیزات و دستگاهها کار با داروهای خاص 

 سیستم های بسته   GMP در عملیات انبار داری 5sکاربرد 

 قانون کار و تامین اجتماعی  کنترل کیفیت آب 

 مدیریت تعارض  مدیریت استراتژیک

 کوچینگ  در شرایط اضطراری واکنش 

 



 

 

 مذاکره به زبان انگلیسی  مهارتهای رهبری و توسعه کارتیمی 

 انبارداری  مهارتهای تصمیم گیری و حل مساله 

 راهکارهای تحلیل و ریشه یابی خرابی ها  مدیریت کسب و کار 

 ه وری و تجزیه و تحلیل در سازمانبهر تراکمی تعمیرچیلرهای 

 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی  اصول تشریفات اداری 

 مهارتهای حرفه ای کارکنان انتظامات طراحی و برنامه ریزی آموزش

 والزامات در تعمیرات اساسی  hseآشنایی با  استاندارد برق 

glp  آینده پژوهی 

 قانون برگزاری مناقصات  تحلیل داده های انرژی 

 خوردگی در سیستهای آمین  تحلیل داده ها

 توانمندسازی کارکنان  ابزار دقیق 

 آشنایی با حفاظت فیزیکی  مدیریت خشم و پرخاشگری 

 مدیریت زنجیره تامین  هیدرولیک تعمیراتی 

  HPLCتربل شوتینگ دستگاههای  عدم قطعیت درایزو 

  طراحی و محاسبات نرم افزار اطفای حریق نویسی اداری گزارش 

 


