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معرفی واحد آموزش پترونیر
واحد آموزشی شرکت پترونیر با هدف پاسخگویی به نیازهای فنی صنایع گوناگون از قبیل نفت ،گاز ،پتروشیمی ،پاالیشگاهی،
نیروگاهی ،فوالد ،تاسیسات صنعتی و غیرصنعتی تشکیل گردیده است .در اختیار داشتن گروهی از مهندسین و متخصصین مجرب،
پترونیر را قادر ساخته است تا با ارائه خدمات گوناگون آموزشی در حوزههای مختلف فنی و مهندسی ،توانمندیهای خود را مطرح
نماید .از اینرو ،واحد آموزشی پترونیر طی مدت ده سال گذشته با برگزاری دورههای آموزشی فنی و مهندسی ،اعم از تئوری و
عملی و بصورت کارگاهی در سایتها و مراکز اجرای پروژهها و همچنین در محل شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی توانسته
سهم بسزایی در ارائه آموزشهای الزم در حوزههای مختلف فنی و مهندسی در کشور داشته باشد.
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دیدگاهها و اهداف واحد آموزش پترونیر
در دنیای فراتکنولوژیک امروز توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزشهای فنی و حرفهای و تخصصی مفهوم نخواهد داشت.
روند رو به رشد صنایع و تکنولوژی ،انقالبی عمیق و کیفی در نیروهای تولیدی و از آن جمله در نیروی انسانی و روشهای تولید به
وجود آورده است.
آموزشهای فنی و حرفه ای تخصصی ،انجام فعالیتهایی است که میتواند فرد را برای احراز شغل ،حرفه و کسب و کار آماده نماید یا
کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد .این آموزشها کسب مهارتها را در راستای تکنولوژی و علووم وابسوته بوه هموراه
دانشهای خاص مربوط به شغل و در بخشهای مختلف فنی ،مهندسی و مدیریتی ارائه می دهد.
هوودف واحوود آموزشووی پترونیوور از ایوون آموزشووها نیووز ،افووزایش توانوواییهووای دانووش ،مهووارت و قوودرت درر افووراد و انجووام
مطلووبتر کوار در محودوده وفوایف شغلیشوان اسوت .از ایون رو بووا اتکوا بوه قودرت و آمووزههوای الیوزال باریتعوالی و تجربووه و
تخصو

موودیران و کارشناسووان واحوود آموزشووی توانسووتهایووم سوهمی هرننوود نووانیز امووا کارآموود را در راه توسووعه دانووش فنووی

متخصصین و فرزندان این مورز پرگووهر داشوته باشویم و همچنوان توالش خوواهیم کورد توا در راه توسوعه فراگیور آموزشوهای
تخصصی فنی و مهندسی گامهای موثرتری را برداریم.
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چشم انداز واحد آموزش پترونیر
پرسنل و کارکنان ایون واحود در زمینوه مشواورههوای آموزشوی ،تخصصوی و ارائوه سوروی هوا و دورههوای آموزشوی مشوغول
به ارائه خدمات به متخصصین محترم مویباشوند .ایون مرکوز بوه دلیول دارا بوودن امکانوات ،تجربیوات و تخصو

در هور یوک

از زمین وههووا و دپارتمانهووای آموزشووی سووروی هووای گسووترده و فراگیووری را در سراسوور کشووور بووه مهندسووان و سووازمانهای
دولتی و غیردولتی ارائه خواهد داد.
این واحد به دلیل نیاز روزافزون متخصصان و کارشناسان شاغل در سازمانها و صنایع مختلف کشور و همچنین فارغالتحصیالن
رشتههای مختلف فنی و مهندسی به آموزشهای تخصصی و فنی و به روزآوری داشتههای فنی ،برنامهریزیهای الزم آموزشی را در
سطوح متخصصین ،کارشناسان و مدیران نموده است.
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خدمات واحد آموزش پترونیر
واحد آموزش پترونیرجهت تامین نیازمندیهای روزافزون آموزشی ضمن خدمت متخصصین و مهندسین مشاغل در صنایع
مختلف ،خدمات آموزشی مختلفی را در قالب برنامههای از پیش تدوین شده به واحدهای مختلف صنعتی ارائه می نماید.


ارائه دورههای درون سازمانی :دورههای آموزشی درخواست شده از سوی سازمانها و صنایع مختلف در سایت و
سازمان متقاضی دوره با باالترین کیفیت آموزشی توسط اساتید برجسته.



ارائه سمینارهای آموزشی :سمینارهای آموزشی جهت بازآموزی و نوآوری افراد شاغل و افراد جویای کار.



ارائه کارگاههای آموزشی و مشورتی :برگزاری کارگاههای آموزشی فنی و تخصصی در جهت تامین و به روز
رسانی منابع اطالعاتی متخصصین و کارگاههای مشاورهایی جهت تعیین و نیازسنجی آموزشی و فنی.
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هیت مدیره
مدیر عامل
مشاور مدیرعامل

واحد اداری و مالی

واحد نرم افزار و استاندارد

واحد اداری

واحد نرم افزار

واحد مالی

واحد استاندارد

برق

مسئول دفتر

واحد آموزش

واحد مناقصات و بازرگانی

واحد پروژه
واحد مدیریت

واحد مناقصات

دپارتمان ابزار

پروژه
واحد طراحی

واحد بازاریابی

دقیق
دپارتمان مکانیک

واحد اجراء

دپارتمان برق

سایر

واحدIT
کارشناس
IT
گروه سایت

واحد تست و راه اندازی
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تخصص و تجربه ،پشتیبان آموزش متمایز
معرفی بستههای تخصصی آموزشی مهندسی برق

در این بخش ،کارشناسان بر اساس شایستگی هتا وتدرد ازتاغ شتود تدد ،یکت اغ
بسگهها آودغش ارتقاء کارشناس برق را اغ وزان بستگههتا طراحت شت ااگختا
و کنن  .این بسگهها بر اساس شایسگی ها ودرد ازاغ وهن سزن برق در بختشهتا
وخگلف با اسگفاد اغ پددوانها و ازاغ سنج ها ساغوانهای چدن صنایع افت ،گاغ و
پگروشزم  ،ازروگا ها و  . . .گردآور و آواد ارائه ش است.

کمک آموزشی
  CDآموزشی در محیط  HTMLشاود :اسگاا اردها ،کاتالدگ ساغا گان ،هن بدکها و امداه کارها ااجام ش ( .برای هر دوره) جزوء آموزشی وطابق با سزالبس دور . اصب و ارائه ارمافزارها وربدطه با هزینهها وناسبارزیابی دوره
 -در ابگ ا دور آغودن سطح سنج برا ارغیاب افرات شرکت کنن

ااجام و گزرد.

 جهت صدور گواهینامه ،ارزیابی پایان دوره به صدرت ونظم برگزار و گردد( .به افراد که تماید به شرکت در ارغیاب ها ا ارا ،صرفاً گداهزناوه گذارا ن دور ها ارائه و گردد).
 ارغیاب فرآین دور آودغش برا ارائه کارااوه سطح یادگزر ااجام و گزرد که ط گزارش ارغیاب و ون شب ست آو

بر اساس روج ها

اغ پرسشناوهها و سطح عملکرد افرات تدسط ارم افزار  SPSSو تحلزد تدسط وشاورین ارائه و گردد.

فرصتهای شغلی
براساس ادع بسگه ااگخا ش  ،کارشناسان و تداان اسبت به ارتقاء وحزط کار در غوزنهها غیر اق ام اماین :
گروه مهندسین مشاور و کارفرمایان :در پلنتهای نفت ،گاز ،پتروشیمی ،صنایع شامل سیمان ،فوالد و. . .
گروه پیمانکاران :در زمینههای طراحی تفصیلی ،فعالیتهای اجرایی
گروه تست و راهاندازی :در زمینه تست و پیکربندی رلهها ،تست و راهاندازی پلنتهای صنعتی ،پستهای فشارقوی و. . .
گروه بازرسین :در کلیه صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و. . .
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پترونیر

معرفی بستههای تخصصی آموزشی مهندسی برق

بسته جامع سیستمهای حفاظت
الکتریکی

عنوان دوره

کد

مدت دوره

پیش نیاز

P-101

محاسبات اتصالکوتاه و اثر ارت روی حفاظت

 42ساعت کارشناس برق

P-102

هماهنگی حفاظتی در فشارضعیف و متوسط و هماهنگی در محیط نرمافزار
ETAP

 42ساعت

P-101

P-103

حفاظت ترانس ،باسبار ،موتور و بانک خازنی

 42ساعت

P-102

P-104

حفاظت جامع ژنراتورهای نیروگاهی و صنعتی

 42ساعت

P-102

P-105

حفاظت پستهای فشار قوی و خطوط

 42ساعت

P-102

P-106

پیکرهبندی رلههای اروا و زیمنس ،اشنایدر و ABB

 42ساعت

P-103

P-107

آموزش تست رلهها

 42ساعت

P-106
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بسته جامع طراحی سیستمهای ارتینگ

مدت دوره

پیش نیاز

کد
E-101

طراحی جامع ارتینگ برق ،فشار ضعیف ،متوسط و فشارقوی

 42ساعت

کارشناس برق

E -102

طراحی جامع ارتینگ ابزاردقیق ،مخابرات ،دیتاسنتر و سیستمهای خاص

 42ساعت

کارشناس برق

 42ساعت

کارشناس برق

 42ساعت

E-101

E -103
E -104

عنوان دوره

طرحی سیستم صاعقه و سرج در تأسیسات برق ،ابزار دقیق ،مخابرات و
دیتاسنتر. . .
نرمافزار جامع ارتینگ در محیط نرمافزار SESTECH
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بسته جامع طراحی پلنتهای صنعتی

مدت دوره

پیش نیاز

نام دوره

کد
L-101

دوره طراح پایه

 42ساعت

کارشناس برق

L -102

دوره جامع کابل و نرمافزارEDPP

 42ساعت

کارشناس برق

L-103

دوره مطالعات شبکه درمحیط نرمافزارETAP

 42ساعت

کارشناس برق

L -104

ترانس ،ژنراتور ،بانک خازنی ،موتور

 42ساعت

E-101

L -105

دوره جامع طراحی تابلو

 42ساعت

کارشناس برق

L -106

دوره UPS , DC CHARGER

 42ساعت

کارشناس برق

L -107

دوره HARZADOUSAREA, HEAT TRACING

 42ساعت

کارشناس برق

L -108

دوره جامع حفاظت کاتدی

 42ساعت

کارشناس برق

L -109

دوره جامع روشنایی

 42ساعت

کارشناس برق
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بسته جامع تأسیسات الکتریکی

مدت دوره

پیش نیاز

کد
I-101

دوره جامع تاسیسات الکتریکی ،روشنایی

 42ساعت

کارشناس برق

I -102

دوره طراحی جامع ارتینگ فشارضعیف ،صاعقه وتابلو الکتریکی

 42ساعت

I-101

 42ساعت

کارشناس برق

 42ساعت

I -103

I -103
I -104

نام دوره

سیستم اعالم حریق ،سیستم درب بازکن ،سیستم تلفن ،سیستم پیچینگ،
سیستم آنتن مرکزی سیستم دوربین
مدیریت ساختمان BMS

 جهت شرکت در دورها فدق تسلط بریک اغ نرمافزارهای نقشهکشی الزاو و باش .
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بسته جامع پستهای فشار قوی و خطوط انتقال انرژی

مدت دوره

پیش نیاز

نام دوره

کد
H-101

دوره پست فشارقوی HV

 42ساعت

کارشناس برق

H -102

دوره طراحی  LVپستهای فشارقوی

 42ساعت

H-101

H -103

طراحی مبنای فشارقوی خطوط انتقال

 42ساعت

کارشناس برق

H -104

نرمافزار PLScad

 42ساعت

H -103

H -105

طراحی خطوط شبکه توزیع برق

 42ساعت

کارشناس برق
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مدت دوره

پیش نیاز

نام دوره

کد
S-101

دوره نرمافزار ETAP 1

 42ساعت

کارشناس برق

S -102

دوره نرمافزار ETAP 2

 42ساعت

S-101

S -103

دوره نرمافزار CYME 1

 42ساعت

کارشناس برق

S -104

دوره نرمافزار CYME 1

 42ساعت

S -103

S -105

دوره نرمافزار DIGSILENT 1

 42ساعت

کارشناس برق

S -106

دوره نرمافزار DIGSILENT 1

 42ساعت

S-105

S -107

دوره نرمافزار PSCAD

 42ساعت

کارشناس برق

S -108

دوره نرمافزار SINCAL 1

 42ساعت

کارشناس برق

S -109

دوره نرمافزار SINCAL 2

 42ساعت

S-107

S -110

دوره نرم افزار EMTP

 42ساعت

کارشناس برق

S -111

دوره نرمافزار NEPLAN

 42ساعت

کارشناس برق

 S -112دوره نرمافزار  SIMULINKبرای مهندسین قدرت

 42ساعت

کارشناس برق

 S -112دوره نرمافزار  SIMULINKبرای مهندسین کنترل

 42ساعت

کارشناس کنگرل

S -113

دوره نرمافزار MATLAB

 42ساعت

کارشناس برق

S -114

دوره نرمافزار SKIM POWER TOOLS

 42ساعت

کارشناس برق

S -115

دوره نرمافزار PSIM

 42ساعت

کارشناس برق
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دورههای مهارتی مهندسی شاخه مکانیک جامدات

Knowledgeis power

دورههای مکانیک جامدات  - 1دورههای تحلیل خطی با نرمافزار ANSYS
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

هدف دوره

1

دوره مقدماتی نرمافزار Ansys

 23ساعت

آشنایی با مدلسازی و تحلیلهای سازهای قطعات و
سازههای ساده

3

دوره پیشرفته نرمافزار Ansys

 23ساعت

کاربری حرفهای و تخصصی نرمافزار در تحلیلهای
کاربردی قطعات و سازههای پیچیده

نیاز به گذراندن دوره مقدماتی
 /بسته به نیاز کاربردی
مخاطب محتوای دوره قابل
تنطیم است

 11ساعت

انجام تحلیلهای سازهای در پوسته ،رینگ و عدسی مخازن
مختلف با فشار کارکردی باال

نیاز به گذراندن دوره مقدماتی

 8ساعت

کاربری حرفهای نرمافزار در تحل های ارتعاشاتی

نیاز به گذراندن دوره مقدماتی

 11ساعت

سبکسازی سازهها در عین باالبردن مقادیر هدف
پارامترهای طراحی

نیاز به گذراندن دوره مقدماتی

2
4
5

محاسبات تنش و خیز و کمانش در مخازن تحت
فشار افقی و عمودی در نرمافزار Ansys
دوره تخصصی آنالیز ارتعاشات در نرمافزار Ansys
بهینهسازی سازهها به کمک روش اجزاء محدود در
Ansys

توضیحات
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دورههای مکانیک جامدات  - 2دورههای تحلیل غیر خطی با نرمافزار ABAQUS
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

هدف دوره

1

دوره مقدماتی نرمافزار Abaqus

 23ساعت

آشنایی با مدلسازی و تحلیلهای سازهای قطعات و سازههای
ساده

3

دوره پیشرفته نرمافزار Abaqus

 23ساعت

کاربری حرفهای و تخصصی نرمافزار در تحلیهای کاربردی
قطعات و سازههای پیچیده

نیاز به گذراندن دوره
مقدماتی  /بسته به نیاز
کاربردی مخاطب محتوای
دوره قابل تنطیم است

 11ساعت

شبیهسازی فرآیندهای شکلدهی

نیاز به گذراندن دوره
مقدماتی

 11ساعت

شبیهسازی انواع ناپایداریهای سازهای

نیاز به گذراندن دوره
مقدماتی

2
4

دوره شبیهسازی فرآیندهای شکل دهی با نرمافزار
Abaqus
دوره تخصصی آنالیز کمانش (ناپایداری سازهها) در
نرمافزار Abaqus

توضیحات

دورههای مکانیک جامدات  - 3دورههای تحلیلهای دینامیکی
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

1

دوره مقدماتی نرمافزار Adams

 34ساعت

1

دوره پیشرفته نرمافزار Adams

 11ساعت

توضیحات

هدف دوره
تحلیل دینامیکی جسم صلب ،تحلیلهای پیچیده و
حرفهای
تحلیل دینامیکی جسم صلب ،تحلیلهای پیچیده و
حرفهای

نیاز به گذراندن دوره
مقدماتی

دوره آموزشی شبیهسازیهای دینامیکی
3

با) VisualNastran (WorkingModelو

 34ساعت

تحلیل دینامیکی جسم صلب ،تحلیلهای ساده و سریع

WM2D
2

دوره مقدماتی نرمافزار LSDyna

 34ساعت

محاسبه تنشهای دینامیکی ناشی از برخورد و تماس

4

دوره پیشرفته نرمافزار LSDyna

 34ساعت

محاسبه تنشهای دینامیکی ناشی از برخورد و تماس

نیاز به گذراندن دوره
مقدماتی
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دورههای مکانیک جامدات - 4دورههای کاربردی برنامهنویسی برای مهندسان مکانیک
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

هدف دوره

1

دوره آموزشی برنامهنویسی با Matlabمقدماتی

 34ساعت

آشنایی با برنامهنویسی محاسبات ریاضی در Matlab

 11ساعت

کاربریهای طراحی نرمافزار برای مهندسان مکانیک

نیاز به گذراندن دوره
مقدماتی

 8ساعت

آشنایی با شبیهسازیهای ریاضی کاربردی برای مهندسان
مکانیک

نیاز به گذراندن دوره
مقدماتی

3

2

دوره آموزش برنامهنویسی کاربردی با  Matlabبا
کاربرد مهندسی مکانیک جامدات
دوره آموزشی ماژول  Simulinkدر  Matlabبا
کاربرد مهندسی مکانیک جامدات

توضیحات

دوره آموزشی  Excellبا رویکرد کاربرد مهندسی و
4

ارتباط دهی آن با  Matlabبرای محاسبات پیچیده

 8ساعت

آشنایی با استفاده حرفهای و مهندسی از نرمافزار Excell

مهندسی

نیاز به گذراندن دوره
 Matlabمقدماتی

دورههای مکانیک جامدات–5تکمیلی
توضیحات

ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

هدف دوره

1

گزارشنویسی مهندسی

 8ساعت

نحوه گزارشنویسی مهندسی در فاز طراحی و محاسبه

3

طراحی اتصاالت

 11ساعت

آشنایی با طراحی پیچها و پرچها و طراحی جوشها

2

طراحی پیچهای انتفال قدرت

 8ساعت

طراحی پیچهای انتفال قدرت
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دورههای مهارتی مهندسی برای تجهیزات پایپینگ

Knowledgeis power
طراحی تجهیزات مکانیکی و پایپینگ
ردیف

عنوان دوره

زمان دوره

1

آشنایی کلی با عملکرد و فعالیتهای مهندس طراح لوله کشی در پروژههای نفت ،گاز ،پتروشیمی

 23ساعت

3

اصول طراحی سیستم خطوط لوله نفت و گاز

34ساعت

2

تئوری طراحی ( ) Piping

23ساعت

4

دوره مقدماتیطراحی ،تحلیل و مدلسازی لوله-کشی با نرمافزار )(PDMS

34ساعت

5

دوره تکمیلیطراحی ،تحلیل و مدلسازی لولهکشی با نرمافزار )(PDMS

34ساعت

6

دوره مقدماتی تحلیل تنش خطوط لوله با نرمافزار () CEASAR ll

23ساعت

7

دوره تکمیلی تحلیل تنش خطوط لوله با نرمافزار () CEASAR ll

 23ساعت

8

شبیه سازی و طراحی سیستم های هیدرولیکی با نرمافزار ((PIPENET

 34ساعت

9

طراحی نقشههای خطوط لوله با نرمافزار)( PlantWave

34ساعت

01

طراحی و شبیهسازی واحد های نیروگاهی بخار وگاز با نرمافزار ((Thermo Flow

 34ساعت

00

دوره مقدماتی طراحی قطعات با نرمافزار ()CATIA

 23ساعت

01

دوره تکمیلی طراحی قطعات با نرمافزار ()CATIA

 23ساعت

01

طراحی و تحلیل مخازن فشار با نرمافزار ()PVElite

 34ساعت
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دورههای مهارتی مهندسی شاخه کنترل و ابزار دقیق

Knowledgeis power

دورههای PLC
گروه

عنوان دوره

مدت زمان

پیش نیاز

1

PLC S5

 34ساعت

مدار منطقی Windows XP -

3

PLC LOGO and S7 200

 34ساعت

مدار منطقی Windows XP -

)PLC S7 300 & 400 (I

 34ساعت

S7 200

4

)PLC S7 300 & 400 (II

 34ساعت

)S7 (300 & 400) (I

5

)PLC S7 300 & 400 (III

 34ساعت

)S7 (300 & 400) (II

ALLEN BRADLEY

 34ساعت

مدار منطقیWindows XP -

ردیف

2

1

PLCهای زیمنس

PLCهایRockwell
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دورههای مانیتورینگ
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

پیش نیاز

1

ProTool

 34ساعت

)S7 (300 & 400) (I

3

WINCC FLEXIBLE

 34ساعت

)S7 (300 & 400) (I

2

WINCC

 34ساعت

)S7 (300 & 400) (II

4

LAB VIEW

 34ساعت

)Ind. Net works - S7 (300 & 400) (II

دورههای DCS
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

پیش نیاز

1

)SIMENS PCS7 (I

 23ساعت

)Win cc - Ind. Net works -S7 (300 & 400) (I

3

)SIEMENS PCS7 (II

 23ساعت

)PCS7 (I

2

)YOKOGAWA (I

 34ساعت

)Ind. Net works -S7 (300 & 400) (I

4

)YOKOGAWA (II

 34ساعت

)YOKOGAWA (I

دورههای ابزار دقیق
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

پیش نیاز

1

)INSTRUMENTATION (I

 34ساعت

فوق دیپلم برق (کنترل و ابزار دقیق)

3

)INSTRUMENTATION (II

 34ساعت

)INSTRUMENTATION (I

2

کاربرد سنسور ها

 34ساعت

………….
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دورههای CNC
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

پیش نیاز

1

CNC 810/840D

 34ساعت

فوق دیپلم مکانیک

دوره شبکههای صنعتی
ردیف

عنوان دوره

مدت زمان

پیش نیاز

1

INDUSTRIAL NETWORKS

 34ساعت

کارشناسی برق (تمام گرایشها)
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دورههای مهارتی مهندسی تاسیسات
Knowledgeis power
ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

مخاطبین دوره

1

اپراتوری و نگهداری صحیح چیلرهای تراکمی

 8ساعت

اپراتورها و پرسنل نت چیلرهای تراکمی

3

چیلرهای جذبی

 11ساعت

مهندسین و کاردانهای تاسیسات

2

چیلر و برج های خنک کن

 11ساعت

مهندسین و کاردانهای تاسیسات

4

چیلرهای تراکمی

 11ساعت

مهندسین و کاردانهای تاسیسات

5

مدیریت نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساختمان

 11ساعت

مهندسین و کاردانهای تاسیسات
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لیست برخی از شرکتها و سازمانهای فراگیرنده دورههای تخصصی و فوق تخصصی برق
طی سالهای  1389تا اسفند ماه 1397

نام شرکت

ردیف

نام دوره

زمان اجرا

طراحی ارتینگ

شهریور98

پستهای فشار قوی HV

شهریور98

نرمافزار CYME

مهر98
آبان98

1

بانک ملت

2

تام ایران خورو

3

گروه مپنا

4

تام ایران خورو

طراحی بخش  Hvپستهای فشار قوی

5

تام ایران خودرو

طراحی ارتینگ

آبان98

6

مپنا ژنراتور

حفاظت ژنراتور

آبان98

7

مجتمع گاز پارس جنوبی

باطری شارژرها

آبان98

9

سایپا کاشان

هماهنگی حفاظتی رلهها

آبان98

8

اختر برق اصفهان

نرمافزار CYME

آذر98

11

بنادر و کشتیرانی بوشهر

طراحی سیستم حفاظت کاتدیک

آذر98

11

صنایع شیمیایی ایران (اصفهان)

نرمافزار ETAP

آذر98

12

پتروشیمی مارون ماهشهر

Power Quality

آذر98

13

شرکت کیسان پارس

دوره طراحی تابلو پیشرفته

آذر98

14

تام ایران خورو

پستهای فشار قوی LV

آذر98

15

نیروگاه  B.O.Oعسلویه

هماهنگی حفاظتی رلهها

دی98

16

شرکت مهندسی سیستمهای اطالعاتی پیشرو

طراحی جامع تابلوهای برق  MVو LV

دی98

17

مجتمع گاز پارس جنوبی

طراحی ارتینگ

دی98

19

مجتمع گاز پارس جنوبی

هماهنگی حفاظتی رلهها

دی98

18

مجتمع گاز پارس جنوبی

طراحی الکتریکال پلنتهای صنعتی

بهمن98

21

شرکت فراب

طراحی ارتینگ

بهمن98

21

نیروگاه بوشهر

نرمافزار DIgSILENT

بهمن98

22

راکتور هستهای

طراحی جامع تابلوهای برق  MVو LV

بهمن98

23

پلیمرآریا ساسول

نرمافزار ETAP

اسفند98

24

گسترش فوالدتبریز

نرمافزار ETAP

اسفند98

25

پتروشیمی رازی

هماهنگی حفاظتی رلهها

اسفند98
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نام دوره

زمان اجرا

نام شرکت

ردیف
26

نیروگاه B.O.O

حفاظت ژنراتور

اردیبهشت81

27

الوان نیرو

UPS & DC

اردیبهشت81

29

نیروگاه بندرعباس

طراحی ارتینگ

اردیبهشت81

28

الوان نیرو

طراحی تابلو LV

اردیبهشت81

31

سازمان بنادر و کشتیرانی

طراحی ارتینگ

اردیبهشت81

31

مهندسی و تعمیراتی مپنا

هماهنگی حفاظتی رلهها

خرداد81

32

پلیمر آریا ساسول

تاسیسات الکتریکی

تیر81

33

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

هماهنگی حفاظتی رلهها

تیر81

34

مجتمع گاز پارس جنوبی

طراحی الکتریکال پلنتهای صنعتی

تیر81

35

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

نرمافزار ETAP

تیر81

36

پتروشیمی الله

نرمافزار ETAP

تیر81

37

پاالیش نفت شهید تندگویان

حفاظت ژنراتور

مرداد81

39

مپنا-پارس جنوبی

38

مجتمع گاز پارس جنوبی

تست رلههای جریانی و ولتاژی با دستگاه
Omicron
ایمنی در برق

مرداد81

41

تام ایران خودرو

هماهنگی حفاظتی رلهها

مرداد81

41

نیروگاه پارس جنوبی

حفاظت ژنراتور مقدماتی

مرداد81

42

مجتمع گاز پارس جنوبی

ایمنی در برق

شهریور81

43

منطقه  8عملیات انتقال گاز

حفاظت ژنراتور

شهریور81

44

طراحی و ساختمان نفت

طراحی سیستم حفاظت کاتدیک

شهریور81

45

پتروشیمی بندر امام

 Stressآنالیز

مهر81

46

نیروگاه پارس جنوبی

حفاظت ژنراتورمقدماتی

مهر81

47

پاالیش نفت شهید تندگویان

پیکرهبندی رلهها

مهر81

49

پتروشیمی بندرامام

هماهنگی حفاظتی رلهها

مهر81

48

کرمان تابلو

هماهنگی حفاظتی رلهها

مهر81

51

گروه مپنا

طراحی ارتینگ

آبان81

51

نیروگاه پارس جنوبی

حفاظت ژنراتورمقدماتی

آبان81

52

کاال الکتریک

نرمافزار ETAP

آبان81

53

کرمان تابلو

حفاظت ترانس ،باسبار ،موتور ،بانک خازنی

آذر81

54

الوان تابلو

طراحی تابلو جامع

آذر81

55

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا

تست رلهها با دستگاه Omicron

آذر81

مرداد81
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نام شرکت

ردیف
56

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا

57

نیروگاه پارس جنوبی

59

مپنا توسعه 1

58

نفت ایرانول

61

کاال الکتریک

61

پلیمرآریاساسول

62

خدمات انفورماتیک

نام دوره

زمان اجرا

طراحی جامع تابلوهای برق  MVو LV

آذر81

حفاظت ژنراتور پیشرفته

آذر81

طراحی سیستم حفاظت کاتدیک

دی81

پیکرهبندی رلههای

دی81

SIEMENS,AREVA,ABB
نرمافزار ETAP

دی81

طراحی ارتینگ

دی81

طراحی جامع تابلوهای برق  MVو LV

دی81

63

پتروشیمی مبین

تست رلهها با دستگاه Omicron

دی81

64

پاالیش نفت تهران

اپراتوری رله و تابلو فشار متوسط

بهمن 81

65

الوان تابلو

UPS & DC Charger

بهمن 81

66

اختر برق اصفهان

هماهنگی حفاظتی رلهها

بهمن 81

67

پتروشیمی رازی

طراحی ارتینگ

اسفند81

69

خدمات انفورماتیک

طراحی ارتینگ

اسفند81

68

گروه مپنا

طراحی ارتینگ پیشرفته

اسفند81

71

خدمات انفورماتیک

طراحی ارتینگ

اسفند81

71

کاال الکتریک

نرمافزار ETAP

اسفند81

72

نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

مولدهای برق

اسفند81

73

مدیریت تولید برق نکا-نیروگاه شهید سلیمی

حفاظت ترانس ،باسبار ،موتور ،بانک خازنی

اسفند81

74

نیروگاه پارس جنوبی

حفاظت ژنراتور

اردیبهشت81

75

پتروشیمی ایالم

76

شرکت ملی فوالد

77

پتروشیمی امیرکبیر

79

مدیریت تولید برق نکا-نیروگاه شهید سلیمی

پیکرهبندی رلههای
SIEMENS,AREVA,ABB

اردیبهشت81

تاسیسات الکتریکی

خرداد81

هماهنگی حفاظتی رلهها

خرداد81

پیکرهبندی رلههای
SIEMENS,AREVA,ABB

خرداد81

78

پتروشیمی امیرکبیر

هماهنگی حفاظتی رلهها

خرداد81

91

نیروگاه پارس جنوبی

تعمیر ژنراتور

خرداد81

91

تام ایران خودرو

طراحی ارتینگ

تیر81

92

پاالیشگاه فجرجم

نرمافزار ETAP

تیر81

93

پتروشیمی امیرکبیر

هماهنگی حفاظتی رلهها

تیر81

94

پاالیشگاه شازند

پیکرهبندی رلهها

تیر81
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واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

پترونیر

نام دوره

زمان اجرا

نام شرکت

ردیف
95

پتروشیمی ایالم

تست رلهها با دستگاه Omicron

تیر81

96

پاالیشگاه شازند

تست رلهها با دستگاه Omicron

تیر81

97

مهندسی ،بازرگانی ریواتدبیر

تاسیسات الکتریکی

تیر81

99

مدیریت تولید برق نکا -نیروگاه شهید سلیمی

حفاظت ژنراتور

مرداد81

98

پاالیشگاه شازند

حفاظت ژنراتور

مرداد81

81

پتروشیمی امیرکبیر

نرمافزار ETAP

شهریور81

81

تامین تابلو

پیکرهبندی رلهها

شهریور81

82

شرکت پایندان

PLC S7-300

شهریور81

83

شرکت پایندان

3UF5 SIMOCODE-DP

شهریور81

84

پتروشیمی امیرکبیر

نرمافزار ETAP

شهریور81

85

ریواتدبیر

تاسیسات الکتریکی پیشرفته

مهر81

86

پتروشیمی امیرکبیر

نرمافزار ETAP

مهر81

87

پتروشیمی ماهشهر

طراحی ارتینگ

مهر81

89

آب و محیط خاورمیانه

نرمافزار ETAP

مهر81

88

پتروشیمی امیر کبیر

siprotec

آبان81

111

شرکت موننکو

نرمافزار Cyme

آذر81

111

فولمن

نرمافزار اتوکد الکتریکال

دی81

112

پتروشیمی امیر کبیر

طراحی ارتینگ

دی81

113

نیروگاه گازی رودشور

طراحی پست LV

دی81

114

نیروگاه گازی رودشور

طراحی پست HV

دی81

115

پتروشیمی امیر کبیر

طراحی ارتینگ

بهمن81

116

پتروشیمی امیر کبیر

پیکرهبندی و تست رله siprotec

اردیبهشت82

117

نیروگاه پارس جنوبی

لوله و اتصاالت و نشت بندها

خرداد82

119

نیرپارس

پروژهای مهندسی فرایند

خرداد82

118

پتروشیمی مبین

ایمنی در برق

خرداد82

111

موننکو

حفاظت کاتدیک

خرداد82

111

پتروشیمی مهر

گزارش نویسی به زبان انگلیسی

خرداد82

112

شهاب تدبیر یزد

هماهنگی حفاظتی رلهها

خرداد82

113

مپنا توسعه 3

طراحی جامع تابلوهای برق  MVو LV

تیر82

114

پتروشیمی مبین

ایمنی در برق

تیر82
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واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

پترونیر

نام شرکت

ردیف

نام دوره

زمان اجرا

پیکرهبندی رلهها

مرداد82

تعمیر و نگهداری الکتروموتورها

مرداد82

پیکرهبندی رلهها

شهریور82
شهریور82

115

نیرو برق اصفهان

116

پتروشیمی امیرکبیر

117

پاالیشگاه تهران

119

مدیریت تولید برق نکا-نیروگاه شهید سلیمی

حفاظت ترانس ،باسبار ،موتور ،بانک خازنی

118

مدیریت تولید برق نکا-نیروگاه شهید سلیمی

پیکرهبندی رلهها

شهریور82

121

منطقه  8انتقال عملیات گاز

کالیبراسیون

مهر82

121

خطوط لوله نفت و مخابرات ایران

تست رلهها با دستگاه Omicron

آبان82

122

پتروشیمی امیرکبیر

تعمیر و نگهداری الکتروموتورها

آبان82

123

الوان نیرو

نرمافزار PLS-CADD

آذر82

124

فوالد هرمزگان

الکتروموتورهای ولتاژ متوسط

دی 82

125

تام ایران خودرو

طراحی جامع تابلوهای برق  MVو LV

دی82

126

پلیمر آریا ساسول

هماهنگی حفاظتی رلهها

بهمن 82

127

کاال الکتریک

برق و کنترل دیزل ژنراتورهای برق

بهمن 82

129

موسسه شهید محالتی

تاسیسات الکتریکی

بهمن82

128

نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

اینورترو باتری شارژر

اسفند82

131

نیروگاه  B.O.Tفارس

advanceهای Omicron

اسفند 82

131

پلیمر آریا ساسول

حفاظت ترانس ،باسبار ،موتور ،بانک خازنی

اسفند 82

132

پلیمر آریا ساسول

تست رلهها با دستگاه Omicron

اسفند 82

133

الکترومکانیک پاسارگاد

134

پلیمر آریا ساسول

135

شرکت سورنا

طراحی روشنایی با نرمافزارهای & DIALux
CalcuLux
اردیبهشت83
تست رلهها با دستگاه Omicron

اردیبهشت83

نرمافزار INTOOLS

خرداد83

136

خطوط لوله و نفت مخابرات ایران

حفاظت موتور

خرداد83

137

خطوط لوله و نفت مخابرات ایران

حفاظت ترانسفورماتور

خرداد83

139

خطوط لوله و نفت مخابرات ایران

تست رلهها با دستگاه Omicron

خرداد83

138

پتروشیمی مهر

ABB relay Ref 542 plus

مرداد83

141

پتروشیمی کاویان

تست Fereja

مرداد83

141

نیروگاه شازند اراک

نرمافزار ETAP

مرداد83

142

نیروگاه زواره

تست رلهها با دستگاه Omicron

شهریور83

143

نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

پست GIS

شهریور83

144

نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

نرمافزار ETAP

مهر83
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واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

پترونیر

نام دوره

زمان اجرا

ردیف

نام شرکت

هماهنگی حفاظت رلهها

مهر83

145

پاالیش نفت شهید تندگویان

مهر83

146

فوالد زرند ایرانیان

حفاظت جامع پست

147

فوالد زرند ایرانیان

حفاظت ترانس ،باسبار ،موتور ،بانک خازنی

آبان83

149

پتروشیمی مبین

طراحی ارتینگ

آبان83

148

پالیشگاه -5فاز  8و 11

طراحی ارتینگ

آبان83

151

پتروشیمی کارون

طراحی ارتینگ

آذر83

151

پاالیش نفت شهید تندگویان

Delta V implementation I

دی83

152

مپنا توسعه 2

موتورهای الکتریکی

دی83

153

سیمان المرد

پیکرهبندی رلهها

دی83

154

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

پیکرهبندی رلهها

دی83

155

مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران-مپنا

پستهای نیروگاهی

دی83

156

مپنا توسعه 2

موتورهای الکتریکی

بهمن83

157

موسسه شهید محالتی

تاسیسات عمومی

بهمن83

159

موسسه شهید محالتی

تاسیسات دریایی

بهمن 83

158

موسسه شهید محالتی

طراحی جامع تابلوهای برق  MVو LV

اسفند83

161

تام ایران خودرو

UPS & DC Charger

اسفند83

161

پاالیشگاه شازند

هماهنگی حفاظتی رلهها

اسفند83

162

مجتمع گاز پارس جنوبی

نرمافزار ETAP

اسفند83

163

نیروگاه گازی رودشور

نرمافزار ePLAN

اردیبهشت84

164

پاالیش نفت شهید تندگویان

ASP.NET MVC 5.2

اردیبهشت84

165

شهاب تدبیر

بهینهسازی مصرف برق

خرداد 84

166

سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران

طراحی ارتینگ

شهریور84

167

نیرو فراز جنوب شرق

پیکرهبندی رلهها

شهریور84

169

نیرو فراز جنوب شرق

تست رلهها با دستگاه  Omicronو Freja

شهریور84

168

مجتمع گاز پارس جنوبی

نرمافزار  -ETAPپیشرفته

شهریور84

171

بازرس فنی ایرانیان (ایریکو)

شبکههای صنعتی Fieldbus

مهر84

171

گروه صنعتی ملی فوالد ایران

نرمافزار )pdms( Piping

آبان84

172

بازرس فنی ایرانیان (ایریکو)

DCS & ESD

آبان84

173

پتروشیمی امیرکبیر

174

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

حفاظت دیفرنسیل و  REFترانس رله 7UT

و تست
نرمافزار DIgSILENT

آبان84
آذر84
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واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

پترونیر

نام شرکت

ردیف

نام دوره

زمان اجرا

نرمافزار SIMOCODE

آذر 84

سمینار صاعقه و اثرات آن بر تجهیزات برقی و
مخابراتی

آذر 84

هماهنگی حفاظتی رلهها

دی 84
بهمن 84

175

گل گهر سیرجان

176

پتروشیمی مهر

177

صنایع شیمیایی ایران

179

مپنا مادر

نرمافزار ETAP

178

پتروشیمی امیر کبیر

طراحی ارتینگ

بهمن 84

191

مدیریت تولید و بهرهبرداری برق فراب

ابزار دقیق مقدماتی

بهمن 84

191

گل گهر سیرجان

نرمافزار ETAP

اسفند 84

192

مدیریت تولید و بهرهبرداری برق فراب

حفاظت موتور

اسفند 84

193

پتروشیمی امیرکبیر

طراحی ارتینگ ابزار دقیق

اسفند 84

194

گل گهر سیرجان

هماهنگی حفاظتی رلهها

اردیبهشت
85

195

زیمنس -نیروگاه رودشور

حفاظت خط و پست و ژنراتور

خرداد 85

196

شرکت ایریتک

هماهنگی حفاظتی رلهها

خرداد 85

197

مپنا -نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

رلههای ناری

تیر 85

199

مپنا -نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

بهرهبرداری از سیستم  DCSپست زیمنس

تیر 85

198

الوان تابلو

طراحی تابلوهای برق پیشرفته

تیر 85

181

مپنا -نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

بهرهبرداری از سیستم  DCSپست ناری

مرداد 85

181

گل گهر سیرجان

هماهنگی حفاظتی رلهها

مرداد 85

182

توسعه صنایع نفت و انرژی قشم )(OEID

حفاظت رله کانفیگ و تست

مرداد 85

183

نیروگاه حرارتی شازند

UPS & DC Charger

شهریور 85

184

مرکز آموزش جم

طراحی ارتینگ

مهر 85

185

نیروگاه B.O.O

حفاظت خط و پست

مهر 85

186

گل گهر سیرجان

UPS & DC Charger

مهر 85

187

گل گهر سیرجان

پیکرهبندی رلههای زیمنس

آبان 85

189

گل گهر سیرجان

حفاظت موتور

آذر 85

188

گل گهر سیرجان

الکتروموتورهای  LVو MV

آذر 85

211

نفت و گاز پارس

نرمافزار ETAP

آذر 85

211

گل گهر سیرجان

تحلیل آزمایش روغن

آذر 85
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پترونیر
ردیف

واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

نام دوره

زمان اجرا

نام شرکت

212

گل گهر سیرجان

مونتاژ تابلوهای برق

دی 85

213

گل گهر سیرجان

درایوهای  ACو DC

دی 85

214

گل گهر سیرجان

نقشهخوانی برق

دی 85

215

گل گهر سیرجان

UPS & DC Charger

دی 85

216

مدیریت تولید و بهرهبرداری برق فراب

حفاظت موتور و ترانس

دی 85

217

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

جوشکاری

دی 85

219

گل گهر سیرجان

پیکرهبندی رلههای زیمنس

دی 85

218

گل گهر سیرجان

Soft Starter

دی 85

211

گل گهر سیرجان

هماهنگی حفاظتی رلهها

دی 85

211

گل گهر سیرجان

تست رله زیمنس

دی 85

212

گل گهر سیرجان

تجهیزات اندازهگیری CT-PT

بهمن 85

213

گل گهر سیرجان

پیکرهبندی رله Ref542

بهمن 85

214

گل گهر سیرجان

آشنایی با تابلوهای توزیع برق

بهمن 85

215

گل گهر سیرجان

ایمنی در برق صنعتی

بهمن 85

216

گل گهر سیرجان

شناخت و نگهداری انواع کابلها

بهمن 85

217

گل گهر سیرجان

محاسبات و نحوه سیمپیچی الکتروموتورها

اسفند 85

219

نفت و گاز پارس

طراحی ارتینگ

اسفند 85

218

نیرو فراز جنوب شرق

UPS & DC Charger

اسفند 85

221

صنایع شیمیایی ایران

 ETAPمقدماتی

فروردین 86

221

گل گهر سیرجان

تست رله Ref 542

فروردین 86

222

طرح فوالد میانه

ایمنی برق در پست فشار قوی

اردیبهشت 86

223

تأمین و تصفیه آب و فاضالب تهران

طراحی پلنتهای صنعتی

اردیبهشت 86

224

گل گهر سیرجان

شبکههای صنعتی

اردیبهشت 86

225

طرح فوالد میانه

آشنایی با ساختار مکانیکی و الکتریکی
تجهیزات تابلوهای برق

اردیبهشت 86

226

تأمین و تصفیه آب و فاضالب تهران

تعمیر و نگهداری تجهیزات آبفا

اردیبهشت 86

227

طرح فوالد میانه

بهرهبرداری و تجهیزات پست فشار قوی

اردیبهشت 86

229

گل گهر سیرجان

مبانی سیستمهای کنترل صنعتی

اردیبهشت 86

228

مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه اول

هماهنگی حفاظتی رلهها

خرداد 86

231

پتروشیمی زاگرس

 ETAPتکمیلی

خرداد 86
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پترونیر
ردیف

واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

نام دوره

زمان اجرا

نام شرکت

231

گل گهر سیرجان

آنالیز روغن ترانسفورماتور

خرداد 86

232

طرح فوالد میانه

آشنایی با حفاظت خط و پست

خرداد 86

233

مجتمع گاز پارس جنوبی-پاالیشگاه اول

عیبیابی موتورهای الکتریکی

خرداد 86

234

طرح فوالد میانه

آشنایی با مدارات فرمان ،نقشه خوانی،
AVRو TAP CHANGER

خرداد 86

235

مپنا -نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

بهرهبرداری و نگهداری از سیستمهای  MVو
LV

خرداد 86

236

طرح فوالد میانه

آشنایی با نرمافزار Digsi

خرداد 86

237

گل گهر سیرجان

نرمافزار WinCC

تیر 86

239

گل گهر سیرجان

نرمافزار ETAP

تیر 86

238

گل گهر سیرجان

تست رله زیمنس

تیر 86

241

گل گهر سیرجان

تجهیزات اندازهگیری PT-CT

مرداد 86

241

مپنا -نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

نرمافزار  SEEو SFC

مرداد 86

242

گل گهر سیرجان

تعمیر و نگهداری باالبر و آسانسور

مرداد 86

243

گل گهر سیرجان

شبکههای صنعتی

مرداد 86

244

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها

مرداد 86

245

گل گهر سیرجان

UPS & DC Charger

مرداد 86

246

گل گهر سیرجان

محاسبات روشنایی

مرداد 86

247

گل گهر سیرجان

بازرسی از پستهای برق و خطوط انتقال

مرداد 86

249

گل گهر سیرجان

نقشهخوانی تخصصی برق

مرداد 86

248

زیمنس -نیروگاه رودشور

ایمنی رادیوگرافی و جوشکاری صنعتی

مرداد 86

251

گل گهر سیرجان

عیبیابی موتور از روش آنالیز جریان

مرداد 86

251

گل گهر سیرجان

محاسبات و نحوه سیمپیچی الکتروموتورها
(مقدماتی)

شهریور 86

252

گل گهر سیرجان

عیبیابی تابلوهای برق

شهریور 86

253

گل گهر سیرجان

تعمیر و نگهداری کلیدهای فشار ضعیف و
متوسط

شهریور 86

254

گل گهر سیرجان

تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی

شهریور 86

255

گل گهر سیرجان

256

مجتمع گاز پارس جنوبی -پاالیشگاه اول

عیبیابی و آشنایی فرکانس کانورترهای
Vacon

هماهنگی حفاظتی رلهها (مقدماتی)

شهریور 86
مهر 86
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پترونیر
ردیف

واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

نام شرکت

نام دوره

زمان اجرا

عیبیابی و آشنایی فرکانس کانورترهای ABB

مهر 86

طراحی ارتینگ

مهر 86

هماهنگی حفاظتی رلهها (پیشرفته)

مهر 86

هماهنگی حفاظتی رله

مهر 86
مهر 86

257

گل گهر سیرجان

259

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

258

گل گهر سیرجان

261

مناطق نفتخیز جنوب

261

گل گهر سیرجان

نرمافزار Digsi

262

تأمین و تصفیه آب و فاضالب تهران

طراحی ارتینگ

مهر 86

263

مجتمع گاز پارس جنوبی -پاالیشگاه اول

UPS & DC Charger

مهر 86

264

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات موتورهای برق MV

آبان 86

265

گل گهر سیرجان

آنالیز روغن تجهیزات مکانیکی

آبان 86

266

صنایع شیمیایی ایران

طراحی سیستم روشنایی با نرمافزار DIALUX

آذر 86

267

گل گهر سیرجان

حفاظت الکتروموتور

آذر 86

269

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی الکتروفیلترها

آذر 86

268

منیران -برق منطقهای باختر

آموزش بخش پست

آذر 86

271

گل گهر سیرجان

سمینار اثر ارت روی حفاظت

آذر 86

271

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها

آذر 86

272

گل گهر سیرجان

نحوه تنظیم پارامترهای درایوهای
 DANFOSS،ABBو VACON

آذر 86

273

گل گهر سیرجان

طراحی شبکههای توزیع

آذر 86

274

منیران -برق منطقهای باختر

آموزش بخش حفاظت و کنترل

آذر 86

275

گل گهر سیرجان

آنالیز جریان موتورهای الکتریکی

دی 86

276

گل گهر سیرجان

طراحی ارتینگ

دی 86

277

تولید ملزومات برق

طراحی تابلوهای MV & LV

دی 86

279

گل گهر سیرجان

آشنایی و تعمیرات سافت استارترها و درایوها

دی 86

278

صنایع شیمیایی پارچین

طراحی ارتینگ

دی 86

291

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات جداکنندههای مغناطیسی

دی 86

291

منیران -برق منطقهای باختر

آموزش بخش خط

دی 86

292

شهاب تدبیر یزد

بهینهسازی مصرف انرژی

دی 86

293

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات باتری شارژرها

بهمن 86

294

سنگ آهن گهر زمین

پیکرهبندی رلههای زیمنس

بهمن 86

295

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

اصول حفاظت الکتریکی

بهمن 86
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پترونیر
ردیف

واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

نام شرکت

نام دوره

زمان اجرا

رله و حفاظت MV

بهمن 86

( UPS & DC Chargerپیشرفته)

بهمن 86
بهمن 86

296

گل گهر سیرجان

297

مجتمع گاز پارس جنوبی -پاالیشگاه اول

299

گل گهر سیرجان

آموزش درایوهای زیمنس  ،441اشنایدر و دانفوس

298

گل گهر سیرجان

نقشهخوانی الکتریکی

اسفند 86

281

گل گهر سیرجان

طراحی و مونتاژ تابلوهای برق

اسفند 86

281

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها

اسفند 86

282

گل گهر سیرجان

آنالیز جریان موتورهای الکتریکی

اسفند 86

283

سنگ آهن گهر زمین

تست رلههای زیمنس

اسفند 86

284

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

نرمافزار  DIgSILENTپیشرفته

اردیبهشت 87

285

گل گهر سیرجان

نقشهخوانی تخصصی برق

اردیبهشت 87

286

گل گهر سیرجان

باتری شارژرها و  UPSها مقدماتی

اردیبهشت 87

287

گل گهر سیرجان

طراحی و شناخت فیدرهای  MVو LV

اردیبهشت 87

289

گل گهر سیرجان

 OCMترانسفورماتور

اردیبهشت 87

288

گل گهر سیرجان

باتری شارژرها و  UPSها پیشرفته

اردیبهشت 87

311

گل گهر سیرجان

آموزش برنامهنویسی درایوهای Siemense

خرداد 87

311

گل گهر سیرجان

آشنایی با کابلها

خرداد 87

312

گل گهر سیرجان

سرویس و نگهداری الکتروموتورهای MV

تیر 87

313

سنگ آهن گهر زمین

آشنایی با کابلها

تیر 87

314

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

طراحی ارتینگ

تیر 87

315

گل گهر سیرجان

ایمنی برق پیشرفته

تیر 87

316

منیران -برق منطقهای باختر

آموزش بخش پست

تیر 87

317

منیران -برق منطقهای باختر

نرمافزار PLS-CADD

تیر 87

319

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

نرمافزار  DIgSILENTپیشرفته

تیر 87

318

گل گهر سیرجان

تجهیزات اندازه گیری ترانسهای CT-PT

مرداد 87

311

سنگ آهن گهر زمین

مدارات فرمان

مرداد 87

311

فوالد مبارکه اصفهان

حفاظت موتورهای الکتریکی

مرداد 87

312

گل گهر سیرجان

سرکابلزنی و مفصلبندی کابل ( 20 KVتئوری)

مرداد 87

313

گل گهر سیرجان

آشنایی با نرمافزارهای درایوهای ،ABB ،Siemens
 Danfossو Vacon

مرداد 87

314

سنگ آهن گهر زمین

کلیدهای فشار ضعیف و فشار قوی

مرداد 87
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پترونیر
ردیف

واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

نام شرکت

نام دوره

زمان اجرا

سرکابلزنی و مفصلبندی کابل ( 20 KVعملی)

مرداد 87

نرمافزار  DIgSILENTپیشرفته

شهریور 87
مهر 87

315

گل گهر سیرجان

316

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

317

گل گهر سیرجان

پیکرهبندی رلههای زیمنس ،اشنایدر و ABB

319

گل گهر سیرجان

برنامهنویسی رله Ref 542 Plus

مهر 87

318

گل گهر سیرجان

ایمنی برق مقدماتی (برای  3گروه)

مهر 87

321

گل گهر سیرجان

سرویس و نگهداری UPS & DC Charger

مهر 87

321

گل گهر سیرجان

شناخت ،نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها

مهر 87

322

سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران

حفاظت موتور ،ترانس ،باسبار و بانک خازنی

مهر 87

323

مپنا -نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

تست رله ناری با دستگاه Omicron

مهر 87

324

گل گهر سیرجان

محاسبات و نحوه سیمپیچی الکتروموتورها
(مقدماتی)

مهر 87

325

گل گهر سیرجان

محاسبات و نحوه سیمپیچی الکتروموتورها
(پیشرفته)

مهر 87

326

سنگ آهن گهر زمین

طراحی سیستم ارتینگ

مهر 87

327

سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران

نقشهخوانی پیشرفته

مهر 87

329

گل گهر سیرجان

رله و حفاظت موتورها و ترانسها

آبان 87

328

گل گهر سیرجان

ایمنی برق مقدماتی (برای  4گروه)

آبان 87

331

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

دوره نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت )(RCM

آبان 87

331

گل گهر سیرجان

کلیدهای فشار متوسط

آبان 87

332

گل گهر سیرجان

طراحی و شبیهسازی سیستمهای ارتینگ

آبان 87

333

گل گهر سیرجان

عیبیابی تابلوهای برق

آذر 87

334

گل گهر سیرجان

کلیدهای فشار قوی

آذر 87

335

گل گهر سیرجان

ایمنی برق پیشرفته (برای  4گروه)

آذر 87

336

گل گهر سیرجان

عیب یابی کانورترهای VACON

آذر 87

337

فوالد زرند ایرانیان

تست رله های پست فشار متوسط و قوی

آذر 87

339

گل گهر سیرجان

رله و حفاظت

آذر 87

338

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

تهویه و تبرید

آذر 87

341

پتروشیمی مارون

حفاظت پست فشار قوی

دی 87

341

گل گهر سیرجان

آشنایی با کابلها

دی 87

342

گل گهر سیرجان

ایمنی برق پیشرفته

دی 87

343

گل گهر سیرجان

نقشهخوانی تخصصی برق

دی 87
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پترونیر
ردیف

واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

نام دوره

زمان اجرا

نام شرکت

344

گل گهر سیرجان

ایمنی برق مقدماتی

دی 87

345

گل گهر سیرجان

طراحی سیستم ارتینگ

دی 87

346

گل گهر سیرجان

برنامهنویسی رله Ref 542 Plus

دی 87

347

گل گهر سیرجان

تست ترانسفورماتور

دی 87

349

گل گهر سیرجان

Soft Starter

دی 87

348

گل گهر سیرجان

استانداردهای برق

دی 87

351

گل گهر سیرجان

طراحی سیستم ارتینگ

بهمن 87

351

گل گهر سیرجان

Soft Starter

بهمن 87

352

بهرهبرداری ،تولید و انتقال آب جنوب شرق

آموزش دستگاه Freja 300

بهمن 87

353

گل گهر سیرجان

ایمنی برق

بهمن 87

354

گل گهر سیرجان

طراحی سیستم ارتینگ

بهمن 87

355

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها

اسفند 87

356

گل گهر سیرجان

نگهداری و تعمیرات موتورهای  MVو LV

اسفند 87

357

آرمان گهر سیرجان

آشنایی با انواع پست برق کمپکت و تجهیزات
مربوطه

اسفند 87
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پترونیر

واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

لیست برخی از شرکتها و سازمانهای فراگیرنده دورههای تخصصی و فوق تخصصی ابزار دقیق
طی سال های  1399تا مهر ماه 1397

ردیف

نام شرکت

نام دوره

زمان اجرا

شبکههای صنعتی ))Fieldbus

مهر 84

ابزار دقیق مقدماتی

بهمن 84

مبانی ابزار دقیق

خرداد 85

)Instrumentation & Control (I&C

اسفند 85

ابزار دقیق مقدماتی

اسفند 85
اردیبشهت 86

1

بازرسی فنی ایرانیان

2

مدیریت تولید و بهرهبرداری برق فراب

3

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

4

زیمنس -نیروگاه رودشور

5

مدیریت تولید و بهرهبرداری برق فراب

6

گل گهر سیرجان

مبانی سیستمهای کنترل صنعتی

7

گل گهر سیرجان

نرمافزار WinCC

تیر 86

9

گل گهر سیرجان

شبکههای صنعتی

مرداد 86

8

مدیریت تولید و بهرهبرداری برق فراب

ابزار دقیق پیشرفته

مرداد 86

11

گل گهر سیرجان

ابزار دقیق مقدماتی

مرداد 86

11

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

شیرهای کنترل صنعتی

شهریور 86

12

مناطق نفت خیز جنوب

ابزار دقیق در مناطق پر خطر

آبان 86

13

گل گهر سیرجان

ابزار دقیق پیشرفته

آبان 86

14

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

مبانی ابزار دقیق

آذر 86

15

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

تیوب و اتصاالت ابزار دقیق

دی 86

16

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

ابزار دقیق در مناطق پر خطر

بهمن 86

17

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

نقشهخوانی ابزار دقیق

بهمن 86

19

گل گهر سیرجان

ابزار دقیق مقدماتی

اردیبهشت 87

18

گل گهر سیرجان

ابزار دقیق پیشرفته

خرداد 87

21

گل گهر سیرجان

نت ترنسمیترهای فلو ،فشار ،دما و سطح

مرداد 87

21

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

سیستم لرزشی Bently Nevada

مهر 87
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پترونیر

واحد آموزشهای تخصصی فنی و مهندسی گروه پترونیر

لیست برخی از شرکتها و سازمانهای فراگیرنده دورههای تخصصی و فوق تخصصی مکانیک
طی سال های  1391تا آذر ماه 1397

نام دوره

زمان اجرا

ردیف

نام شرکت

1

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

آشنایی با سیستمهای تهویه و تبرید

مرداد 85

2

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

توربین گاز

بهمن 85

3

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

کمپرسورها

اسفند 85

4

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

توربین گاز

فروردین 86

5

گل گهر سیرجان

تعمیر و نگهداری باالبر و آسانسور

مرداد 86

6

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

آشنایی با انواع شیرهای کنترلی

شهریور 86

7

زیمنس -نیروگاه رودشور

کمپرسورها

دی 86

9

سنا اندیشه (پاالیشگاه سوم)

آشنایی با سیستمهای تهویه و تبرید

آذر 87
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پترونیر

مشاوره ،طراحی ،تامین تجهیزات ،تست و راه اندازی ،آموزش تخصصی

WWW.PETRONIR.COM

دیدگاههاواهدافواحدآموزششرکت پترونیر

در دنیای فراتکنولوژیک امروز توسعه به معنی عام بدون توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای و تخصصی
مفهوم نخواهد داشت .روند رو به رشد صنایع و تکنولوژی ،انقالبی عمیق و کیفی در نیروهای تولیدی و از
آن جمله در نیروی انسانی و روشهای تولید به وجود آورده است.
واحد آموزش با هدف پاسخگویی به نیازهای فنی صنایع گوناگون از قبیل نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد،
پاالیشگاهی ،نیروگاهی ،تاسیسات صنعتی و غیرصنعتی تشکیل گردیده است .در اختیار داشتن گروهی از
مهندسین و متخصصین مجرب ،این واحد را قادر ساخته است تا با ارائه خدمات گوناگون آموزشی در
حوزههای مختلف فنی و مهندسی ،توانمندیهای خود را مطرح نماید.

آدرس :تهران  -خیابان شهیدمطهری – بعد از تقاطع مفتح  -پالک  -191طبقه پنجم
تلفن99191591-5 :
فکس99191599:
E-mail: Info@Petronir.com WWW.PETRONIR.COM
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