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 هؾخصبت فزدی

 03/30/1031 تاریخ تًلد اهیز هیزؽىبرًضاد وام وام خاوًادگی

 

 30300003603 تلفه ثابت 343 شمارٌ شىاسىامٍ

 تلفه َمراٌ 1131363404 کد ملی


30300003603 فکس 0211013100 کد پستی

3300221010460211 ( ملیشمارٌ حساب ) باوک  هحوذ وام پدر

 سابقٍ تدریس 333302 ي دریاوًردیسی سازمان بىادرکد مدر
 عبل

 عىًان پست سازماوی درحال حاضر
اعتتنبى ّزهشنبىهؽْزعتتنبى ثٌتتذریجبطه یبثبى  

عتب نوبى   -31ًجؼ وَچِ آسادنتبى   –آسادنبى 

 16ٍاحذ  – 3عجمِ –عبّب  بوی ًْبد 

 زمیىٍ فعالیت
هآهتتَسػ ثٌتتذری ه فٌتتی ٍ هٌْذعتتی  

.HSE.IMS. ًه ی ه اداری هتبیی هٌبثع اًغتب

   آتؼ ًؾبًی
 عَاثك 

 پغت ایىنزًٍیىیآدرط  آدرط ؽوبرُ توبط حَسُ فعبییت عوت ًبم عبسهبى

 .IMSآهَسػ ، هؾبٍرُ ،  هذیزُبت ّیریظ  آٍراى عیوزغ داًؼ رُ هَعغِ

HSE 

076 

33332530 
اعنبى ّزهشنبىهؽْزعنبى ثٌذریجبطهؽْز ًوبیؼهجٌت ثبًه 

 اًصبره عب نوبى دیبًته عجمِ دٍم
 

 هذیزیبهل ٍ یضَ ّیبت هذیزُ عَاحل ثٌذرالتیذاى
 ذهبت پؾنیجبًی وبًنٌیٌز ) 

 ؽغنؾَ ٍ تعویز وبًنیٌز (
076 

33524561 

اعنبى ّزهشنبى ه ؽْزعنبى ثٌذریجبطههجنوع 

 تزهیٌبل ًفنیی ؽْیذ رجبیی ه ثٌذر
 

 ؽزوت ثحز ٍ ثز نغنز پبرط
اپزاتَر تجْیشات  –هغَل تعویزات وبًنیٌزی 

 وبًنیٌزی
 076 وبًنیٌز  بیی

33524561 
اعنبى ّزهشنبى ه ؽْزعنبى ثٌذریجبطههجنوع 

 تزهیٌبل ثحز نغنزثٌذری ؽْیذ رجبیی ه 
 

 .IMSآهَسػ ، هؾبٍرُ ،  هذیزیبهل ٍ یضَ ّیبت هذیزُ ؽزوت في آٍراى عیوزغ داًؼ

HSE 

076 

33332530 
اعنبى ّزهشنبىهؽْزعنبى ثٌذریجبطهؽْز ًوبیؼهجٌت ثبًه 

 اًصبره عب نوبى دیبًته عجمِ دٍم
FSD_BND@yahoo.com 

 ؽزوت ویبى صذرا لؾن
، هعبٍى پؾنیجبًی ) اداری ، هبیی  ، آهَسػ ، ًت 

اپزاتَ  -( IMS . HSEهٌبثع اًغبًی ه  تذاروبت  

  هغَل تعویزات وبًنیٌزی –رتزاًغنیٌز 

تخلیِ ٍ ثبرنیزی وبًنیٌز ، 

 فٌی ٍ هٌْذعی 
076 

32123919 
اعنبى ّزهشنبى ه ؽْزعنبى ثٌذریجبطههجنوع 

 ثٌذری ؽْیذ رجبیی ه تزهیٌبل ریلی
@yahoo.comkiansadra_poshtiban 

ؽزوت غزٍة هبُ عبحل  لیج 

 فبرط
 هؾبٍر 

تخلیِ ٍ ثبرنیزی هَاد 

 هعذًی
076 

32234061 
اعنبى ّزهشنبى ه ؽْزعنبى ثٌذریجبطههجنوع 

 ثٌذری ؽْیذ رجبیی ه تزهیٌبل هَاد هعذًی
comAmir_logestick@yahoo. 

 راُ ّبی ارتجبعی فضبی هجبسی

Instagram Telgram Whatsapp 
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 عَاثك تحصیلی

 هحل ا ذ هذرن ٍ دٍرُ آهَسػ ؽزح

 داًطگاُ ّرهسگاى -آهَزش عالی غیر اًتفاعی (19.10ِیغب٘ظ ایٕٙی فٙعتی ) ٔعذَ 

 آزاد اسالهیداًطگاُ  (19.35) ٔعذَ  آٔٛسػ ٚ ثٟغبسی ٔٙبثع ا٘غب٘یظ فٛق ِیغب٘

 داًطگاُ علوی کاربردی19.05)هعدل ٟٔٙذط تىِٙٛٛصی تجٟیشات ِیغب٘ظ 

 داًطگاُ علوی کاربردی (18.95هعدل)فٙبٚری ٚ ٍِٙزٌبٟٞب ٌزایؼ ٔبؽیٗ آالت ٚ تجٟیشاتفٛق دیپّٓ  

 دیپّٓ ریبضی ٚ فیشیه
 

 هَسسِ آهَزش عالی –داًطگاُ آزاد اسالهی  –داًطگاُ علوی کاربردی  ٚوبرؽٙبعی ارؽذ  ٚ وبرؽٙبعی وبردا٘ی بععتبس دا٘ؾٍبٜ در ٔمدا٘ؾجٛی ٕٔ 

  بّ ، تَاًبییهْبرت 

 IMSتَاًبیی در پیبدُ عبسی عیغنن  عزاحی ًزم افشار اوغل ؽٌبعٌبهِ پزعٌلی  Excelتغلظ در اعنفبدُ وبرثزدی اس ًزم افشار

 HSE -MSتَاًبیی در پیبدُ عبسی عیغنن  عزاحی ًزم افشار اوغل ًت  Wordاًبیی در اعنفبدُ اسًزم افشارتَ

 تَاًبیی در پیبدُ عبسی عیغنن آهَسػ عزاحی ًزم افشار اوغل اهَر هبیی ) درآهذ ، ّشیٌِ (  Power pointتَاًبیی در اعنفبدُ اسًزم افشار 

 تَاًبیی در پیبدُ عبسی عیغنن تعویز ٍ ًگْذاری ) ًت( عزاحی ًزم افشار اوغل اًذیىبتَر ٍ دعنوشد تغلظ ثز لبًَى وبر ٍ عیغنن حمَق 

 تَاًبیی در پیبدُ عبسی عیغنن حمَق ٍ دعنوشد عزاحی ًزم افشار ّبی هذیزیت ارتجبط ثب هؾنزیبى تَاًبیی در اًجبم ییغت ثیوِ ٍ هبییبت

 تَاًبیی در پیبدُ عبسی عیغنن هبیی   عزاحی ًزم افشار حمَق ٍ دعنوشد  ییفت، ریچ اعنبوز ، تزاًغنیٌز، نٌنزی وزیي تَاًبیی در راّجزی اپزاتَر ییفنزان ، عبیذ

IMSاوغل ه .   . HSEتَاًبیی تذریظ دٍرُ ّبی  عزاحی ًزم افشار هفبصب حغبة تغلظ در هىبتجبت ٍ ًبهِ ًگبری

 تَاًبیی در پیبدُ عبسی عیغنن اًجبرداری ًزم افشار  اوغل وٌنزل در آهذ ّشیٌِ عزاحی تَاًبیی در اهَر هزثَط ثِ تٌظین لزارداد ّب

 تَاًبیی در پیبدُ عبسی عیغنن  هٌبثع اًغبًی عزاحی ًزم افشار اول اًجبر داری تَاًبیی در اًجبم اهَر ثیوِ ای

 ههه عزاحی آًبییش وبًنیٌز ّبی تعویزاتی ههه
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 نَاّیٌبهِ ّب

 صذٍر نَاّیٌبهِ ، نَاّی عبسهبى هجزی ٍ یٌَاى

 هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی -سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی TLT  ( )ٌٛاٞیٙبٔٝ آٔٛسػ ٔذرعیٗ 

ٌٛاٞیٙبٔٝ آٔٛسػ ٔذرعیٗ حزفٝ ای
 هرکسپصٍّص استاًداری ّرهسگاى–داًطگاُ علوی کاربردی 

 راٌّوایی راًٌدگی 2ٌٛاٞیٙبٔٝ پبیٝ 

ٌٛاٞیٙبٔٝ ِیفتزان
 راًٌدگی راٌّوایی

 هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی90ثب أتیبس ٌٛاٞیٙبٔٝ ریچ اعتبوز 

99ثب أتیبس  ٌٛاٞیٙبٔٝ ریچ اعتبوز
 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ (

 چیي SANYیی از ضرکت سازًدُ بٌدر ضْید رجاتجٟیشات  فٙعتی عٍٙیٗ در ثٙبدر ) عبیذ ِیفت .ریچ اعتبوز ٚ ...(ٌٛاٞیٙبٔٝ 

 ( MANGAN ٍٔٙبٖ )ؽزوت  ازهرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ (رٚس( 15ثٝ ٔذت  ٔىب٘یه( ) –ثزق  –) راٞجزی  ٌٛاٞیٙبٔٝ تزا٘غتیٙز

 هرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ ( 100ثب أتیبس ٌٛاٞیٙبٔٝ تزا٘غتیٙز 

 آهَزش بٌدر ضْید رجایی هرکس99ثب أتیبس  ٌٛاٞیٙبٔٝ تزا٘غتیٙز 

 هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی   93.5  ثب أتیبسوزٖ  ٌٙتزیراٞجزی ٌٛاٞیٙبٔٝ 

 ( ZPMC ) اس ؽزوت عبس٘ذٜ  هرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ (ZPMC 40ton     STS وزٖ ٌٙتزیتعٕیزات ٌٛاٞیٙبٔٝ 

 ( ZPMC ) اس ؽزوت عبس٘ذٜ  آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ ( هرکسZPMC 40ton  STS  وزٖ    ٌٙتزیراٞجزی  ٙبٌٔٝٛاٞی

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ (( TERMINAL TRACTOR)  تزٔیٙبَ ٞبی وب٘تیٙزی وؾٙذٜ راٞجزی ٌٛاٞیٙبٔٝ 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -جاییهرکس آهَزش بٌدر ضْید ر 100أتیبس  ثب ٛاٞیٙبٔٝ ٔذیزیت ایٕٙی در ثٙبدرٌ

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ ایٙىٛتزٔش

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ اعفب حزیك ثب أتیبس 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی عٙجی آٔٛسؽی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٘یبس 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔذیزیت تغذیٝ  ٚ تٙبعت ٚسٖ

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -در ضْید رجاییهرکس آهَزش بٌ 011ثب أتیبس  ٌٛاٞیٙبٔٝ اعتب٘ذارد ٞبی تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ تجٟیشات ثٙذری ) در دعت الذاْ (

011ثب أتیبس  First Aidٌٛاٞیٙبٔٝ 
 ی اتحاد خَضبیيهجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزض -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ فٛریتٟبی پشؽىی

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ وّیبت أٛر ٌٕزوی ٚثٙذری

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی 011ٌٛاٞیٙبٔٝ ایٕٙی تجٟیشات ثٙذری ثب أتیبس 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی (CSC)ٌٛاٞیٙبٔٝ وٙٛاعیٖٛ وب٘تیٙز ٞبی ایٕٗ 

 سِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیيهجری دٍرُ هَس -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ رإٞٙبیی ٚ را٘ٙذٌی 

ILOٌٛاٞیٙبٔٝ 
 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔذیزیت تزٔیٙبَ وب٘تیٙزی 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -رکس آهَزش بٌدر ضْید رجاییه ٌٛاٞیٙبٔٝ افَٛ ٚثز٘بٔٝ ریشی التقبدی 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ وبالی خغز٘بن 

 تحاد خَضبیيهجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی ا -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔذیزت حٛادث ٚ عٛا٘ح ثٙذری
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 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ ثبرؽٕبری

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی  HSEٌٛاٞیٙبٔٝ 

 رُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیيهجری دٍ -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ أٛر ٌٕزوی ٚ تزخیـ وبال

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔمزرات ٚ آییٗ ٘بٔٝ ٞبی دریبیی ٚ ثٙذری

 يهجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبی -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ آؽٙبیی ثب ثٙبدر ثزتز د٘یب

 هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل-هرکس هطالعات تکٌَلَشی داًطگاُ صٌعتی ضریف  ( IMS ٌٛاٞیٙبٔٝ تؾزیح اِشأبت عیغتٓ ٔذیزیت یىپبرچٝ ) 

 هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل-هرکس هطالعات تکٌَلَشی داًطگاُ صٌعتی ضریف   HSEٌٛاٞیٙبٔٝ 

 هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل-هرکس هطالعات تکٌَلَشی داًطگاُ صٌعتی ضریف  ٚ غیز فٙعتیٔذیزیت پغٕب٘ذ ٞبی فٙعتی ٌٛاٞیٙبٔٝ 

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات -هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل  HSE-MSٌٛاٞیٙبٔٝ 

 اتهرکس تحقیقات ٍ تعلیو -هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل  وٕیتٝ حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبر ٌٛاٞیٙبٔٝ 

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات -هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل ( 0ایٕٙی عٕٛٔی ) ٌٛاٞیٙبٔٝ 

 هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل ٌزی ٔغئِٛیٗ دفبتز ٚ افَٛ ٔٙؾی ٌٛاٞیٙبٔٝ

 هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل اعتزاتضی ٞبی ٘ٛیٗ تجّیغبتی ٌٛاٞیٙبٔٝ

 هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل بسار یبثی احز ثخؼافَٛ ٚ ٔجب٘ی ث ٌٛاٞیٙبٔٝ

 فرساراى - هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل ٌٛاٞیٙبٔٝ اوغُ وبرثزدی

HSE-MS ٌٛاٞیٙبٔٝ آؽٙبیی ثب اِشأبت 
 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى 

 ایراى KQRاسترالیا ISC -هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل (  IMS یزیت یىپبرچٝ ) ٌٛاٞیٙبٔٝ ٕٔیشی داخّی ٚ تؾزیح اِشأبت  عیغتٓ ٔذ

 هجری دٍرُ ضرکت اًدیطِ برتر ساحل  -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ عیغتٓ ٔىب٘یشٜ أٛر ؽزوتٟب

ٌٛاٞیٙبٔٝ آییٗ ٍ٘برػ ٚ ٔىبتجبت اداری
 هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى 

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  افَٛ ایٕٙی ٚ ثٟذاؽت وبر ٌٛاٞیٙبٔٝ

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  ٌٛاٞیٙبٔٝ افَٛ ٟٔٙذعی ا٘غب٘ی  ) ارٌٛ٘ٛٔی(

 علیواتهرکس تحقیقات ٍ ت –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  ٌٛاٞیٙبٔٝ تجٟیشات حفبظت فزدی

HSE-MSٌٛاٞیٙبٔٝ 
 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى 

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  ٌٛاٞیٙبٔٝ حٛادث ٘بؽی اس وبر

 اتهرکس تحقیقات ٍ تعلیو –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  ٌٛاٞیٙبٔٝ ؽٙبعبیی خغزات ٚ ارسیبثی ریغه

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  ٌٛاٞیٙبٔٝ وٕیتٝ حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبر

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔذیزیت ؽزایظ اضغزاری در ٔحیظ وبر

 NIS CERT –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  ٌٛاٞیٙبٔٝ ٕٔیشی داخّی

 NIS CERT –هجری دٍرُ خاًِ کیفیت ایراًیاى  HSE ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔذیزیت اجزایی 

 ITCC International – داًطگاُ علوی کاربردیهجری دٍرُ  ٌٛاٞیٙبٔٝ ارسیبثی ریغه

 سگاىهجری دٍرُ هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظي فٌی ٍ بْداضت کار استاى ّره ثٙبدر ٚ دریب٘ٛردی ٌٛاٞیٙبٔٝ ایٕٙی در 

 هجری دٍرُ هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظي فٌی ٍ بْداضت کار استاى ّرهسگاى ٌٛاٞیٙبٔٝ وبر در ارتفبع ٚ دارثغت ثٙذی

 داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی درهاًی- -هرکس بْداضت استاى ّرهسگاى ٌٛاٞیٙبٔٝ وٙتزَ عٛأُ سیبٖ آٚر فیشیىی ٔحیظ وبر

 داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی درهاًی- -هرکس بْداضت استاى ّرهسگاى یبٖ آٚر ؽیٕیبیی ٔحیظ وبرٌٛاٞیٙبٔٝ وٙتزَ عٛأُ س

HSE-MSٌٛاٞیٙبٔٝ 
 کطَر هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات – ضرکت في آٍراى سیورغ داًصهجری دٍرُ 
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ٌٛاٞیٙبٔٝ تجٟیشات حفبظت فزدی
 کطَر ت ٍ تعلیواتهرکس تحقیقا –هجری دٍرُ ضرکت في آٍراى سیورغ داًص 

 کطَر هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات –هجری دٍرُ ضرکت في آٍراى سیورغ داًص  ٌٛاٞیٙبٔٝ ایٕٙی حُٕ ٚ ٘مُ در وبرٌبٜ

 ITCC INTERNATIONALاًگلستاى  -ضرکت آهَزضی في آٍراى سیورغ داًص HSEٌٛاٞیٙبٔٝ وبردثزد اوغُ در 

 ITCC INTERNATIONALاًگلستاى  -آٍراى سیورغ داًصضرکت آهَزضی في  ٌٛاٞیٙبٔٝ آٔٛسػ ٔمذٔبتی اوغُ

 ITCC INTERNATIONALاًگلستاى  -ضرکت آهَزضی في آٍراى سیورغ داًص ٌٛاٞیٙبٔٝ آٔٛسػ اوغُ پیؾزفتٝ

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی ایراى –هجری دٍرُ ضرکت في آٍراى سیورغ داًص  ٌٛاٞیٙبٔٝ وذ أٙیتی وؾتی ٚ ثٙذر

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی ایراى –هجری دٍرُ ضرکت في آٍراى سیورغ داًص  ثب عّٕیبت وب٘تیٙزیٌٛاٞیٙبٔٝ آؽٙبیی 

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی ایراى –هجری دٍرُ ضرکت في آٍراى سیورغ داًص  ٌٛاٞیٙبٔٝ وبالی عٕٛٔی

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی ایراى –اًص هجری دٍرُ ضرکت في آٍراى سیورغ د ٔمذٔبتی -ٌٛاٞیٙبٔٝ فٙبٚری اعالعبت ٚ ارتجبعبت 

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی ایراى –هجری دٍرُ ضرکت في آٍراى سیورغ داًص  ٌٛاٞیٙبٔٝ ٔذیزیت ریغه ٚ ثیٕٝ

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی ایراى –هجری دٍرُ ضرکت في آٍراى سیورغ داًص  ٌٛاٞیٙبٔٝ وبالی خغز٘بن

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی -تْراى ذارد ٞبی آٔٛسؽی ِجغتیه ثٙذری ایزاٌٖٛاٞیٙبٔٝ  دٚرٜ آٔٛسؽی اعتب٘

 سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای  WORDٌٛاٞیٙبٔٝ دٚرٜ آٔٛسؽی 

 سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای POWER POINTٌٛاٞیٙبٔٝ دٚرٜ آٔٛسؽی 

 سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای  EXCELٌٛاٞیٙبٔٝ دٚرٜ آٔٛسؽی 

 سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای  41اتوکد ٜ آٔٛسؽی ٌٛاٞیٙبٔٝ دٚر

 سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای  41اتوکد ٌٛاٞیٙبٔٝ دٚرٜ آٔٛسؽی 

 سازهاى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای اپراتوری مقدماتی ٌٛاٞیٙبٔٝ دٚرٜ آٔٛسؽی 

 ادارُ کار ٍ اهَر اجتواعی ٌٛاٞیٙبٔٝ وبر آفزیٙی 

 ادارُ کار ٍ اهَر اجتواعی ر ٚ أٛر اجتٕبعی اعتبٖ ٞزٔشٌبٖتبییذیٝ ٕ٘بیٙذٜ ایٕٙی اس ادارٜ وب

 داًطگاُ علوی کاربردی  IELTSٌٛاٞیٙبٔٝ دٚرٜ سثبٖ اٍّ٘یغی 

 هجری دٍرُ ضرکت ساحل ٍ فرا ساحل -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌٛاٞیٙبٔٝ آ٘بِیش پیؾزفتٝ رٚغٗ

 هعاًٍت حفاظت هحیط زیست ریاست جوَْری-داًطگاُ تْراى ٌٛاٞیٙبٔٝ  ایٕٙی ، ثٟذاؽت ٚ ٔحیظ سیغت 

 داًطکدُ هحیط زیست داًطگاُ تْراى ٌٛاٞیٙبٔٝ وبرٌبٜ أٛسؽی پبیؼ ٚ ا٘ذاسٌیزی پبرأتزٞبی سیغت ٔحیغی

 داًطکدُ هحیط زیست داًطگاُ تْراى ٚ تٛععٝ پبیذار HSEٌٛاٞیٙبٔٝ ٔذیزیت 

 ف ًَرد آلواىتَ -سازهاى هحیط زیست کطَرHSE   اِٚیٗ ٕٞبیؼٌٛاٞیٙبٔٝ

 دٍرُ ّبی آهَسؽی 

ZPMC 45ton     STS وزٖ ٌٙتزیراٞجزی ٌذرا٘ذٖ دٚرٜ 
 خط ایراى –هجری دٍرُ کطتیراًی جٌَب  –بٌدر پارض جٌَبی 

ZPMC 45ton    RMG تزا٘غتیٙز ریّیراٞجزی ٌذرا٘ذٖ دٚرٜ 
 خط ایراى –هجری دٍرُ کطتیراًی جٌَب  –بٌدر پارض جٌَبی 

 هجری دٍرُ ضرکت ساحل ٍ فرا ساحل -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی(آ٘بِیش رٚغٗ )  C Mآٔٛسؽیدٚرٜ  ٌذرا٘ذٖ

دٚرٜ آٔٛسؽی تعٕیزات ٚ ٍٟ٘ذاری تجٟیشات ثٙذری  ٌذرا٘ذٖ
 خط ایراى –هجری دٍرُ کطتیراًی جٌَب  -هرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ (

 داًطگاُ علوی کاربردی -اهیرآبادر بٌدرٚس20دٚرٜ راٞجزی تزا٘غتیٙز ثٝ ٔذت ٌذرا٘ذٖ 

 ضرکت هطاٍرُ ای جرٍى–بٌدر ضْید رجایی  ٌذرا٘ذٖ دٚرٜ آٔٛسؽی اجزایی عیغتٓ ٔذیزیت یىپبرچٝ

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٌذرا٘ذٖ دٚرٜ ثبس آٔٛسی ایٕٙی
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 ِ ّبی تذریظنَاّیٌبه(  اعٌبد هجَس ٍ عبثمِ تذریظ)

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظت فٌی ٍ بْداضت کار کطَر پزٚا٘ٝ فالحیت ٚ تبییذ ٔؾبٚر حفبظت فٙی ٚ خذٔبت ایٕٙی در سٔیٙٝ ارائٝ عیغتٓ ٞب ٚ راٜ حُ ٞبی ایٕٙی در ٔحیظ وبر

 رکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظت فٌی ٍ بْداضت کار کطَره پزٚا٘ٝ فالحیت ٚ تبییذ ٔؾبٚر حفبظت فٙی ٚ خذٔبت ایٕٙی در سٔیٙٝ آٔٛسػ ایٕٙی عٕٛٔی وبر

 هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظت فٌی ٍ بْداضت کار کطَر ٌٛاٞی تذریظ دٚرٜ ٞبی ایٕٙی ٚ ثٟذاؽت وبر

 هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ریٍزی ٚ خٙىبری ٌٛاٞی تذریظ دٚرٜ آٔٛسػ

 هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي تب٘ذارد ٞبی تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی ٚ ..اع –ایٕٙی در ثٙبدر  –ٌٛاٞی تذریظ  دٚرٜ تجٟیشات 

 اًدیطِ برتر ساحلهَسسِ علوی آهَزضی  اعتب٘ذارد ٞبی تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی ٚ .. – ثٙذریتجٟیشات ٌٛاٞی تذریظ  دٚرٜ 

 هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي ٌٛاٞیٙبٔٝ تذریظ راٞجزی جزحمیُ وؾتی

 هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي (RTG CRANEجزی جزحمیُ ٞبی درٚاسٜ ای چزخ العتیىی )ٌٛاٞیٙبٔٝ تذریظ راٞ

 هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي ٌٛاٞیٙبٔٝ تذریظ خٙىبری ٚ ریٍزس

 هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي ٌٛاٞیٙبٔٝ تذریظ ایٕٙی در ثٙبدر

 ضی اتحاد خَضبیيهَسسِ علوی آهَز ٌٛاٞیٙبٔٝ تذریظ راٞجزی ریچ اعتبوز

 تذٍیي -تبییفبت  -تحمیمبت 

 از سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی 01/92/03/18/1ضوارُ هجَزی ادارٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ ِجغتیه ثٙذری تٟیٝ جشٜٚ آؽٙبیی ثب وبالی خغز٘بن 

 از سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی 02/92/01/18/1ضوارُ هجَزی ادار ٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ ِجغتیه ثٙذری  HSEتٟیٝ جشٜٚ 

 بٌادر ٍ دریاًَردیاز سازهاى  03/92/25/18/1وارُ هجَزضی ادار ٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ ِجغتیه ثٙذری  اپراتوری ترانستینرتٟیٝ جشٜٚ 

از سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی 03/93/01/18/1َز ضوارُ هجارای ٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ ِجغتیه ثٙذری  د فناوری اطالعات و ارتباطات مقدماتیتٟیٝ جشٜٚ   

  ٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ ِجغتیه ثٙذری  اپزاتٛری ریچ اعتبوزتٟیٝ جشٜٚ 

 ٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ ِجغتیه ثٙذری   اپزاتٛری ِیفتزانتٟیٝ جشٜٚ 

 ِجغتیه ثٙذری   ٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ وبر ثب وب٘تیٙزتٟیٝ جشٜٚ 

 ٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ ِجغتیه ثٙذری   وبر ثب جزحمیُتٟیٝ جشٜٚ 

 ٔغبثك ثب دعتٛراِعُٕ وبروٙبٖ ِجغتیه ثٙذری   وؾٙذٜتٟیٝ جشٜٚ 

 جٟت تبئیذ ٚ حجت در عبسٔبٖ  تحمیك در ٔٛرد اعتب٘ذارد ٞبی عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی در ثٙبدر ٚ تٟیٝ وتبة  ٚ ارعبَ ثٝ عبسٔبٖ وُ ثٙبدر ٚ دریب٘ٛردی

 تزا٘غتیٙز –ریچ اعتبوز  -ِیفتزان  ٔجبحج ایٕٙی ٚ راٞجزی  تٟیٝ جشٚات ٔزثٛط ثٝ

 وؾٙذٜ ٞبی تزٔیٙبَ ٞبی وب٘تیٙزی ٔجبحخب ایٕٙی ٚ راٞجزی تٟیٝ جشٚات ٔزثٛط ثٝ 

 ثبسعبسی ؽذٜ در ثٙذر أبْ خٕیٙی ) رٜ (جشٜٚ تزا٘غتیٙز ٞبی پبیٛ٘ز

 برؽٙبط تجٟیشات ٚیضٜ ادارٜ ثٙذر جٟت تٟیٝ اعتب٘ذارد ٞبی جشٚات آٔٛسؽی تجٟیشات ثٙذریٕٞىبری ثب و

  ثبرثزی -ثبرثزداری  –در تجٟیشات ثبالثزی   SWL – WLL تٟیٝ جشٜٚ

 جزحمیُ ٞبی عٍٙیٗ  ٚ. . . ( –ر جزحمیُ ٞبی عیب –جزحمیُ وبی وؾتی  -تٟیٝ جشٜٚ در خقٛؿ ا٘ٛاع جزحمیُ ٞب ٚ ٔٛارد ایٕٙی در آٟ٘ب ) جزحمیُ ٞبی وب٘تیٙزی

 )  RIGGER تٟیٝ جشٜٚ در خقٛؿ ٔجبحج ریٍزی ٚ ایٕٙی در وبر ریٍز)

 ٚ وب٘تیٙز ٚ ا٘ٛاع وؾتی ٞبی وب٘تیٙزیتٟیٝ جشٜٚ اتٛٔبعیٖٛ در پبیب٘ٝ ٞبی وب٘تیٙزی

 تٟیٝ جشٜٚ در خقٛؿ ا٘ٛاع تجٟیشات وب٘تیٙزی در ثٙبدر

 فزدی ٚ حفبظت جٕعی تٟیٝ جشٜٚ در خقٛؿ تجٟیشات حفبظت

  SAFETY – HSEتٟیٝ جشٚات در خقٛؿ 

 تٟیٝ جشٚات در خقٛؿ حٛادث ٚ آ٘بِیش آٟ٘ب

 تٟیٝ جشٜٚ ایٕٙی در تزٔیٙبَ ٞبی وب٘تیٙزی

 تٟیٝ جشٜٚ وبر در ارتفبع 
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 وبر ثب وب٘تیٙز ٜتٟیٝ جشٚ

 تٟیٝ جشٜٚ ایٕٙی در أٛر فٙی

 عَاثك تذریظ 

 HSE -IMS – آٔٛسػ-اوغُ -وبر در ارتفبع -ریٍزی .الؽیًٙ ثٙذی . خٙىبری ٚ تجٟیزات ثٙذری .ّیٝ ٚ ثبرٌیزی دٚرٜ اعتب٘ذارد ٞبی تخ طٔذر

  ٕٞزاٜ ثب دٚرٜ ٞبی تذریغی دٚرٜ ٞبی ایٕٙی ٚ تجٟیشات اعفب حزیك ٔمذٔبتیآٔٛسػ

 بٌدر پارض جٌَبی-ییبٌدرضْید رجا-بٌدر اهام ٞبی راٞجزی تجٟیشات ثٙذری ثعٙٛاٖ ٔزثی عّٕی دٚرٜ ٜآٔٛسػ دٚر

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی خَضبیي  -بٌدر پارض جٌَبی  خظ ایزاٖ  -ٔذرط  دٚرٜ آٔٛسؽی راٞجزی ریچ اعتبوز ؽزوت وؾتیزا٘ی جٙٛة

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ ( آٔٛسؽی راٞجزی ریچ اعتبوز  ٞبی  دٚرٜچٙذیٗ ٔذرط  

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ (  آٔٛسؽی راٞجزی تزا٘غتیٙز ٞبی دٚرٜ چٙذیٗ ٔذرط  

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر اهام خویٌی ) رُ ( دٚرٜ آٔٛسؽی وؾٙذٜ ٞبی تزٔیٙبَ ٞبی وب٘تیٙزیچٙذیٗ ٔذرط  

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی تجٟیشات ثٙذری ایٕٙی وبر ثبدٚرٜ  ٔذرط چٙذیٗ

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی راٞجزی تزا٘غتیٙز  چٙذیٗ دٚرٜ ٔذرط 

 دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیيهجری  -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی  دٚرٜ ایٕٙی در ثٙبدر چٙذیٗ ٔذرط 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی  ٚیضٜ ؽزوت خّیج پضْ عّٕیبت  ٔذرط دٚرٜ اعتب٘ذارد ٞبی 

 هجری دٍرُ هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی -اییبٌدر ضْید رج تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی  ٚیضٜ ؽزوت ٔزعی عبحُ عّٕیبت ٔذرط دٚرٜ اعتب٘ذارد ٞبی

 هجری دٍرُ هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی -بٌدر ضْید رجایی تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی ٚیضٜ ؽزوت خٛ٘غزخ عّٕیبت ٔذرط دٚرٜ اعتب٘ذارد ٞبی

 هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجاییهجری دٍرُ  -بٌدر ضْید رجایی تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی ٚیضٜ ؽزوت ویبٖ فذراعّٕیبت ٔذرط دٚرٜ اعتب٘ذارد ٞبی 

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی فراساحل -بٌدر ضْید رجایی ٚیضٜ ؽزوت حذ دریب عّٕیبت  ٔذرط دٚرٜ اعتب٘ذارد ٞبی تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی

 یيهجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضب -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٚیضٜ ؽزوت حذ دریب وبردر ارتفبع  ٞبی  ٔذرط دٚرٜ

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی فراساحل -بٌدر ضْید رجایی ثب تجٟیشات ثٙذری ٚ ایٕٙی وبر  ٔذرط دٚرٜ آؽٙبیی

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی فراساحل -بٌدر ضْید رجایی وبال ٞبی خغز٘بن ٔمذٔبتی بٔذرط دٚرٜ آؽٙبیی ث

 دٍرُ هَسسِ اًدیطِ برتر ساحل هجری -بٌدر ضْید رجایی آٔٛسؽی راٞجزی ریچ اعتبوز  ٞبی  ٔذرط  دٚرٜ

 هجری دٍرُ هَسسِ آهَزضی دریاپیوا گٌاٍُ -بٌدر اهام خویٌی ) رُ ( ٔذرط  دٚرٜ آٔٛسؽی راٞجزی ریچ اعتبوز 

 هجری دٍرُ هَسسِ اًدیطِ برتر ساحل -بٌدر ضْید رجایی  ِیفتزان ٔذرط  دٚرٜ آٔٛسؽی راٞجزی 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -ٌدر ضْید رجاییهرکس آهَزش ب ٔذرط دٚرٜ تغجیمی ریچ اعتبوز

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٔذرط دٚرٜ تغجیمی تزا٘غتیٙز

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی ٔذرط دٚرٜ ریٍزی 

 هجری دٍرُ هَسسِ علوی آهَزضی اتحاد خَضبیي -هرکس آهَزش بٌدر ضْید رجایی دٚرٜ( 6جزحمیُ )  ٔذرط دٚرٜ ٞبی 

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی استاى ّرهسگاى ٔذرط دٚرٜ ٞبی آٔٛسؽی جّغبت وٕیتٝ حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبر ٔجتٕع ثٙذری ؽٟیذ رجبیی

 اًدیطِ برتر ساحلهجری دٍرُ  -پصمضرکت خلیج  ٔذرط دٚرٜ راٞجزی ایٕٙی در راٞجزی وؾٙذٜ

 خاًِ کیفیت ایراًیاىهجری دٍرُ  -اًتقال گاز 6هٌطقِ  ا٘تمبَ ٌبس اعتبٖ ٞزٔشٌبٖ 6ٔذرط دٚرٜ ؽٙبخت جزحمیُ ٚ ظزفیت آٟ٘ب ٚیضٜ ٔٙغمٝ 

 اًدیطِ برتر ساحلی دٍرُ هجر -ضرکت ًفت پاسارگاد ٔذرط دٚرٜ ؽٙبخت اعتب٘ذارد ٞبی عّٕیبت تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی ٚیضٜ ؽزوت ٘فت پبعبرٌبد

 هجری ادارُ کار ٍ اهَر اجتواعی استاى ّرهسگاى -گاز استاى ّرهسگاى ٔذرط دٚرٜ حٛادث ٘بؽی اس وبر 

 هجری ادارُ کار ٍ اهَر اجتواعی استاى ّرهسگاى -گاز استاى ّرهسگاى ٔذرط دٚرٜ ثیٕبری ٞبی ٘بؽی اس وبر

 هجری ادارُ کار ٍ اهَر اجتواعی استاى ّرهسگاى -گاز استاى ّرهسگاى ٌبٜٔذرط دٚرٜ ایٕٙی در حُٕ ٚ ٘مُ ایٕٙی در وبر

 هجری ادارُ کار ٍ اهَر اجتواعی استاى ّرهسگاى -گاز استاى ّرهسگاى ٔذرط دٚرٜ تجٟیشات حفبظت فزدی
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 هجری هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات  استاى ّرهسگاى -الیطگاُ بٌدرعباضاپ ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی جزاحمبَ

 ضرکت هرٍارید کیص–پارض جٌَبی  رٜ ریٍزیٔذرط دٚ

 پترٍضیوی جن –پارض جٌَبی  ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی در ریٍزی ٚ جزحمیُ

 هجری هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات  استاى ّرهسگاى ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی وبر ثب جزحمیُ

 ٍ بْداضت کار هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظت فٌی دٚرٜ ( 01)  ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی وبر در ارتفبع ٚ دارثغت

 ضرکت في آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات(–ضرکت تاید ٍاتر  (HSEٔذرط دٚرٜ ایٕٙی ، ثٟذاؽت ٚ ٔحیظ سیغت ) 

 ضرکت في آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات(–هبیي سازُ کطتی سازی  ایٕٙی حُٕ ٚ ٘مُ در وبرٌبٜ ) ریٍزی (

 ضرکت في آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات(–هبیي سازُ کطتی سازی  حمیُٔذرط ایٕٙی وبر ثب جز

 ITCC INTERNATIONALهجری  -ضرکت آهَزضی في آٍراى سیورغ داًص HSEٔذرط دٚرٜ وبرثزد ٘زْ افشار اوغُ در 

 ITCC INTERNATIONALهجری  -ضرکت آهَزضی في آٍراى سیورغ داًص حمٛق ٚ دعتٕشدٔذرط دٚرٜ وبرثزد ٘زْ افشار اوغُ در 

 ITCC INTERNATIONALهجری  -ضرکت آهَزضی في آٍراى سیورغ داًص اوغُ رٔذرط دٚرٜ آؽٙبیی ثب ٘زْ افشا

 ضرکت في آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات(–ضرکت تاید ٍاتر  (HSEٔذرط دٚرٜ ایٕٙی ، ثٟذاؽت ٚ ٔحیظ سیغت ) 

 ضرکت في آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات(–ضرکت خلیج پصم  )ایٕٙی حُٕ ٚ ٘مُ در وبرٌبٜ  ( ایٕٙی حُٕ ٚ ٘مُ در وبرٌبٜ

 ضرکت ادارُ آب ٍ فاضالب  استاى ّرهسگاى ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات( HSE - MSٔذرط  دٚرٜ 

 غ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات(ضرکت في آٍراى سیور–ضرکت تاید ٍاتر  ٔذرط دٚرٜ وٕیتٝ حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبر

 ضرکت في آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات(–ضرکت فرا پترٍ سازاى اًرشی  ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی دارثغت ٞب ٚ وبر در ارتفبع

 ضرکت في آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات(–ضرکت بتا  ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی در ثٙبدر 

 ضرکت في آٍراى سیورغ داًص –ضرکت بٌا گستر   HSE ٔذرط دٚرٜ تعییٗ ٚ آ٘بِیش ؽبخـ ٞبی

 (حفاظت فٌی ٍ بْداضت کار  آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات هَسسِ رُ ٔذرط دٚرٜ ؽٙبعبیی خغزات ٚ ارسیبثی ریغه 

 اى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظت فٌی ٍ بْداضت کار (هَسسِ رُ آٍر ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی ٚیضٜ ٔغِٛیٗ ایٕٙی ) دٚ دٚرٜ (

 هَسسِ رُ آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظت فٌی ٍ بْداضت کار ( دٚرٜ ( 01ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی عٕٛٔی ٚ ثٟذاؽت وبر ٚیضٜ وبرٌزاٖ پیٕب٘ىبر ) حذٚد 

 هَسسِ رُ آٍراى سیورغ داًص ) هرکس تحقیقات ٍ تعلیوات حفاظت فٌی ٍ بْداضت کار ( وبرفزٔبیبٖ ٔذرط دٚرٜ ایٕٙی عٕٛٔی ٚ ثٟذاؽت وبر ٚیضٜ 

 عویٌبر ّبی ثزنشار ؽذُ

 چابْار -سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی ایراى  ایٕٙی در تجٟیشات ثٙذری ) ثبالثزی ، ثبرثزداری ٚ ثبالثزی (

 چابْار -یراى سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی ا ایٕٙی وبر در ارتفبع

 بٌدرعباض -ضرکت في آٍراى سیورغ داًص  ایٕٙی عٕٛٔی ٚ ثٟذاؽت وبر

 عَاثك ٍ هغئَییت ّبی ؽغلی 

 آٚراٖ عیٕزغ دا٘ؼ رٜآٔٛسؽی ٚ ٔؾبٚرٜ ای  ٔٛعغٝ ٞیبت ٔذیزٜریظ 

 ؽزوت آٔٛسؽی ٚ ٔؾبٚرٜ ای فٗ آٚراٖ عیٕزغ دا٘ؼ ٔذیزعبُٔ 

 ستاى ّرهسگاىادارُ کار ٍ اهَر اجتواعی ا خشا٘ٝ دار ٚ عضٛ افّی ٞیت ٔذیزٜ ا٘جٕٗ فٙفی ٔغئِٛیٗ ایٕٙی اعتبٖ ٞزٔشٌبٖ 

 رجاییٍ ضْید اهام بٌادر وبر) ثب حجت عبثمٝ ثیٕٝ تبٔیٗ اجتٕبعی ( عبَ عبثمٝ 01

 رجاییٍ ضْید اهام بٌادر وب٘تیٙزی ٔٛجٛد در ثٙبدرایزاٖ تجٟیشات ثٙذریاپزاتٛروّیٝ 

 ادارُ تعویر ٍ ًگْداری خطکی بٌدر اهام خویٌی ) رُ  (  ZPMCپغت پب٘بٔبوظ ،ثٙذر أبْ خٕیٙی در تغت ٚ راٜ ا٘ذاسی ٌٙتزی وزٖ ٞبی  تجٟیشات خؾىی یىغبَ ٕٞىبری ثب ادارٜ 

 ضرکت خدهات ساحلی -بٌدر ضْید رجایی ( تزا٘غتیٙز-ریچ اعتبوز-عبیذ ِیفت-وؾٙذٜاپزاتٛر تغت وٙٙذٜ تجٟیشات ثٙذری وبِٕبر ) 

 ت کیاى صدرا قطنضرک -بٌدر ضْید رجایی دٚ تزا٘غتیٙز ٍٔٙبٖ پزٚصٜ ٔٛ٘تبصاپزاتٛر تغت وٙٙذٜ 

SANYعذد ریچ اعتبوز   01عذد عبیذ ِیفت ٚ  01 پزٚصٜ ٔٛ٘تبص ٔغئَٛ ایٕٙی ٚ اپزاتٛر تغت وٙٙذٜ
 ضرکت کیاى صدرا قطن -بٌدر ضْید رجایی

دعتٍبٜ تزٔیٙبَ تزاوتٛر تزثزي 01ٔغئَٛ ایٕٙی پزٚصٜ ٔٛ٘تبص  دیشَ 
 ضرکت کیاى صدرا قطن -بٌدر ضْید رجایی
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 ضرکت کیاى صدرا قطن -بٌدر ضْید باٌّر تٙی 60ٚصٜ دٔٛ٘تبص  جزحمیُ ٔغئَٛ ایٕٙی پز

 ضرکت تجْیسات سازاى غرب –بٌدر اهام خویٌی ) رُ (  عزؽیفت تجٟیشات اعىّٝ

 ضرکت تجْیسات سازاى غرب –بٌدر اهام خویٌی ) رُ (  ٔغئَٛ أٛر اداری

 ى غربضرکت تجْیسات سازا –بٌدر اهام خویٌی ) رُ (  ٔغئَٛ آٔٛسػ

SAFETYٔغئَٛ 
 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی 

HSE ٔغئَٛ 
 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی 

 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی IMS  ٔغئَٛ 

 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی  عزپزعت ثخؼ پؾتیجب٘ی

 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی  IMS یىپبرچٝ ٕ٘بیٙذٜ ٔذیزیت در پیبدٜ عبسی عیغتٓ ٔذیزیت

 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی  ٔغئَٛ ثبسرعی تجٟیشات

 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی  تجٟیشات  PMٔغئَٛ ٘ت

 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی  ٔعبٚ٘ت أٛر اداری ٚ ٔبِی

 ضرکت تاید ٍاتر ّرهسگاى -بٌدر ضْید رجایی   IMS عضٛ فعبَ وٕیتٝ اجزایی 

 ضرکت ّای آهَزضی استاى ّرهسگاى  عضٛ وبرٌزٜٚ تذٚیٗ جشٚات آٔٛسؽی  دعتٛراِعُٕ ِجغتیه ثٙذری

SAFETY  ٔذیز
 ضرکت غرٍب هاُ ساحل خلیج فارض –بٌدر ضْید رجایی 

HSE   ٔذیز
 ضرکت غرٍب هاُ ساحل خلیج فارض –بٌدر ضْید رجایی 

 ضرکت غرٍب هاُ ساحل خلیج فارض –بٌدر ضْید رجایی IMS    ٔذیز

 ضرکت غرٍب هاُ ساحل خلیج فارض –بٌدر ضْید رجایی  أٛر اداری ٔذیز

 ضرکت غرٍب هاُ ساحل خلیج فارض –بٌدر ضْید رجایی  آٔٛسػ  ٔذیز

 ضرکت آهَزضی پصٍّطی ٍ هطاٍرُ ای اًدیطِ برتر ساحل آٔٛسػداخّی ٔذیز 

 اًدیطِ برتر ساحل آهَزضی پصٍّطی ٍ هطاٍرُ ای ضرکت ایتبِیب  IMQجٟت اخذ ٌٛاٞیٙبٔٝ اس  اجزایی عیغتٓ ویفیت  ٔؾبٚر

 ضرکت آهَزضی ٍ هطاٍرُ ای في آٍراى سیورغ داًص اٍّ٘غتبٖ  ITCCٔؾبٚر اجزایی عیغتٓ ویفیت  جٟت اخذ ٌٛاٞیٙبٔٝ اس 

 ضرکت غرٍب هاُ ساحل خلیج فارض  –بٌدر ضْید رجایی  ایتبِیب  IMQٞیٙبٔٝ اس ٔؾبٚر اجزایی عیغتٓ ٔذیزیت یىپبرچٝ جٟت اخذ ٌٛا

 ضرکت ًَ اًدیص جٌَب –بٌدر ضْید رجایی  ایتبِیب  IMQاخذ ٌٛاٞیٙبٔٝ اس  جٟتعیغتٓ ٔذیزیت یىپبرچٝ  اجزایی ٔؾبٚر

 ضرکت خط ًقرُ ای قطن  –د رجایی بٌدر ضْی یٛ٘بٖ  LETRINAٔؾبٚر اجزایی عیغتٓ ٔذیزیت یىپبرچٝ جٟت اخذ ٌٛاٞیٙبٔٝ اس 

 ضرکت تکادٍ بیي الولل  –بٌدر ضْید رجایی  ایتبِیب  IMQٔؾبٚر اجزایی عیغتٓ ٔذیزیت یىپبرچٝ جٟت اخذ ٌٛاٞیٙبٔٝ اس 

 ضرکت آهَزضی في آٍراى سیورغ داًص ٔذیزعبُٔ ٚ عضٛ ٞیت ٔذیزٜ 

 ی ٚ ثٟذاؽت وبروؾٛرٔزوش تحمیمبت ٚ تعّیٕبت حفبظت فٙ ٔؾبٚرٜ  آٔٛسػ ایٕٙی وبر 

 ٔزوش تحمیمبت ٚ تعّیٕبت حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبروؾٛر ٔؾبٚرٜ ارائٝ راٜ حُ  عیغتٓ ٞبی ایٕٙی در ٔحیظ وبر

 ٔزوش تحمیمبت ٚ تعّیٕبت حفبظت فٙی ٚ ثٟذاؽت وبروؾٛر ٔذرط دٚرٜ ٞبی ایٕٙی ٚ ثٟذاؽت وبر

 وؾٛرعبسٔبٖ ثٙبدر ٚ دریب٘ٛردی  ٔذرط دٚرٜ ٞبی ِجغتیه ثٙذری
 تمذیزًبهِ ّب

 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی  85 -86ِٛح تمذیز در خقٛؿ وبرٌز ثزٌشیذٜ  در عبَ ٞبی

 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی  عیغتٓ ٔذیزیت یىپبرچٝ  پیبدٜ عبسیِٛح تمذیز در خقٛؿ 
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 ده اشت .دوره های آموزشی در رزومه قید نگردیتمامی یاد آور میگردد 

 ضرکت تاید ٍاتر ّرهسگاى -  بٌدر ضْید رجایی IMS ِٛح تمذیز در خقٛؿ عضٛ فعبَ وٕیتٝ اجزای 

 ضرکت تاید ٍاتر ّرهسگاى -بٌدر ضْید رجایی   تزا٘غتیٙزجزحمیُ تمذیز ٔغئَٛ پبیب٘ٝ اختقبفی یه در خقٛؿ جبثجبیی 

 ضرکت خلیج پصم -بٌدر ضْید رجایی   تمذیز ٔغئَٛ رٚاثظ عٕٛٔی در خقٛؿ تٟیٝ جشٜٚ اعتب٘ذارد ٞبی تخّیٝ ٚ ثبرٌیزی 

IMQ ایتبِیبیی ٌشارػ ثبسدیذ ٕٔیشی ؽزوت ثیٗ إِّّی تمذیز ٔىتٛة در 
 ضرکت کیاى صدرا قطن –بٌدر ضْید رجایی 

 ادارُ کار ٍ اهَر اجتواعی استاى ّرهسگاى 1392ِٛح تمذیز در خقٛؿ ٔغئَٛ ایٕٙی ثزتز اعتبٖ ٞزٔشٌبٖ در عبَ 

 سازهاى بٌادر ٍ دریاًَردی استاى ّرهسگاى 1393 در عبَؽٟیذ رجبیی( ثٙذرایٕٙی ، ثٟذاؽت ٚ ٔحیظ سیغت ثشرٌتزیٗ ٔجتٕع ثٙذری وؾٛر ) زوبرؽٙبط ثزت

 ادارُ کل بازرسی کل کطَر 1394در عبَ  ِٛح تمذیز در خقٛؿ حٕبیت اس ثزٌشاری ٔمبِٚٝ ٘بٔٝ دریبیی عٛاحُ جٙٛثی وؾٛر

 تْراىسالي صدا ٍ سیوا ّوایص ّای  هرکس 1395 در عبَ ثزتزجؾٙٛارٜ ٔذیزاٖ ٘بٔی ٚ وبر آفزیٙی ٚ وبرآفزیٗ ٔذیز

 ادارُ کل تعاٍى ، کار ٍ رفاُ اجتواعی استاى کرهاى –ٍزارت کار  1396ثزٌشیذٜ إِپیبد ایٕٙی جٙٛة ؽزق وؾٛر در عبَ 

 ادارُ کل تعاٍى ، کار ٍ رفاُ اجتواعی استاى ّرهسگاى –ٍزارت کار  1397در عبَ وؾٛر ثزٌشیذٜ إِپیبد ایٕٙی 

 یلیتحصپبیبى ًبهِ ٍ پزٍصُ 

 ذری ؽٟیذ رجبیی ثٙذرعجبطراثغٝ آٔٛسػ ایٕٙی ، ثٟذاؽت ٚ ٔحیظ سیغت ثب حٛادث ٚ ثیٕبری ٞبی ٘بؽی اس وبر ثب تٛجٝ ثٝ ٘مؼ تعذیُ وٙٙذٜ فزًٞٙ عبسٔب٘ی در ٔجتٕع ثٙ

 ثزرعی اِشأبت ایٕٙی در تجٟیشات ِجغتیه ثٙذری 
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 تبریخ پبیبى تبریخ شرٍع ًبم هَسسِ / ٍاحد آهَزشی عٌَاى درٍس تدریس شدُ  ردیف

هدت 

زهبى 

 تدریس

 24 18/07/86  12/07/86  سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ ریگری 1

 30 88/09/15 88/09/13 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ راّبری ریچ استبکر 2

 24 89/04/27 89/04/12 سبزهبى بٌبدر ٍ کشتیراًی  استبى ّرهسگبى دٍرُ ریگری 3

 72 89/07/26 89/06/06 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ ریگری 4

 80 89/08/05 89/07/05 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ راّبری ریچ استبکر 5

 80 89/09/18 89/08/08 یبًَردی سبزهبى بٌبدر ٍ در دٍرُ راّبری ریچ استبکر 6

 100 89/10/28 89/09/28 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ تراًستیٌر 7

 80 89/10/10 89/10/01 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ راّبری ریچ استبکر 8

 80 89/11/10 89/10/10 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ راّبری ریچ استبکر 9

 80 89/11/10 89/10/10 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  ی ریچ استبکردٍرُ راّبر 10

 80 89/12/25 89/11/25 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ راّبری ریچ استبکر 11

 24 89/12/05 89/11/09 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی  دٍرُ ریگری 12

 24 89/12/05 89/11/09 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ریگری 13

 80 90/03/05 90/02/05 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری ریچ استبکر 14

 80 90/03/17 90/02/18 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری ریچ استبکر 15

 80 90/03/31 90/02/31 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری ریچ استبکر 16

 2 90/03/10 90/03/10 ٍ دریبًَردیسبزهبى بٌبدر  دٍرُ تجْیسات بٌدری 17

 2 90/03/10 90/03/10 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ کبالی خطرًبک 18

 2 90/04/21 90/04/21 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ کبالی خطرًبک 19

 30 90/04/21 90/04/14 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ریگری) جرثقیل کشتی( 20

 24 90/04/21 90/04/14 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ریگری 21

 10 90/04/28 90/04/27 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ایوٌی تجْیسات بٌدری 22

 30 90/05/01 90/04/29 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ تطبیقی تراًستیٌر 23
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 30 90/05/06 90/05/02 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ تطبیقی ریچ استبکر 24

 24 90/06/14 90/05/12 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ایوٌی در بٌبدر 25

 24 90/06/12 90/05/12 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ایوٌی در بٌبدر) جرثقیل ( 26

 40 90/06/24 90/05/24 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری لیفتراک 27

 2 90/06/07 90/06/07 بى بٌبدر ٍ دریبًَردیسبزه دٍرُ کبالی خطرًبک 28

 80 90/08/11 90/07/11 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری ریچ استبکر 29

 30 90/07/22 90/07/20 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری جرثقیل کشتی 30

 24 90/09/05 90/08/05 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ کبر در ارتفبع 31

 24 90/09/05 90/08/05 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ کبر در ارتفبع 32

 2 90/08/15 90/08/15 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ تجْیسات بٌدری 33

 2 90/08/15 90/08/15 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ کبالی خطرًبک 34

 2 90/10/08 90/10/08 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ تجْیسات بٌدری 35

 2 90/10/08 90/10/08 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ کبالی خطرًبک 36

 100 90/11/19 90/10/19 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ تراًستیٌر 37

 10 90/11/06 90/11/06 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ببزآهَزی تراًستیٌر 38

 2 90/11/12 90/11/12 بدر ٍ دریبًَردیسبزهبى بٌ دٍرُ تجْیسات بٌدری 39

 2 90/11/12 90/11/12 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ کبالی خطرًبک 40

 80 91/01/03 90/12/03 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری ریچ استبکر 41

 30 90/12/16 90/12/11 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ تطبیقی ریچ استبکر 42

 2 91/02/14 91/02/14 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی ُ تجْیسات بٌدریدٍر 43

 2 91/02/14 91/02/14 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ کبالی خطرًبک 44

 16 91/04/29 91/04/24 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ریگری 45

 80 91/06/10 91/05/10 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری ریچ استبکر 46

 30 91/09/11 91/07/25 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ جرثقیل کشتی 47

 9 17/08/91 15/08/91 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ریگری 48

 80 91/12/21 91/11/21 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ راّبری ریچ استبکر 49
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 80 91/12/30 91/12/03 یسبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَرد دٍرُ راّبری ریچ استبکر 50

 30 91/12/23 91/12/17 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ریگری 51

 24 18/03/92 12/03/92 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ریگری) جرثقیل کشتی( 52

 20 92/05/24 92/05/21 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی دٍرُ ایوٌی در راّبری کشٌدُ 53

 16 92/05/28 92/05/27 گبز 6ِ هٌطق دٍرُ جرثقیل 54

 30 92/06/26 92/06/16 شرکت ًفت پبسبرگبد دٍرُ ریگری 55

 30 92/06/26 92/06/16 شرکت ًفت پبسبرگبد دٍرُ ریگری 56

 32 92/11/05 92/11/28 ًداجب دٍرُ ریگری 57

 5 92/12/02 92/12/02 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر دٍرُ حَادث ًبشی از کبر 58

 5 92/12/02 92/12/02 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر دٍرُ بیوبریْبی ًبشی از کبر 59

 4 92/12/14 92/12/14 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر دٍرُ ایوٌی در حول ٍ ًقل کبرگبُ 60

 3 92/12/14 92/12/14 لیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبرهرکس تحقیقبت ٍ تع دٍرُ تجْیسات حفبظت فردی 61

 3 92/12/14 92/12/14 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر دٍرُ کویتِ حفبظت فٌی ٍ بْداشت کبر 62

 20 93/09/13 93/09/11 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی در جراثقبل 63

 10 93/09/18 93/09/17 هرکس آهَزش بٌدر لٌگِ ایوٌی در بٌبدر 64

 24 93/09/26 93/09/24 بٌدر پبرس جٌَبی ریگری 65

 24 93/09/26 93/09/24 بٌدر پبرس جٌَبی ریگری ٍ اپراتَری جرثقیل 66

 24 93/10/26 93/10/20 بٌدر پبرس جٌَبی ریگری 67

 16 93/11/29 93/11/27 هرکس آهَزش بٌدر لٌگِ جرثقیل 68

 24 1393/12/13 1393/12/11 بٌدر پبرس جٌَبی کبالی خطرًبک 69

 HSE ITCC 1394/02/16 1394/02/16 4اکسل در  70

 ITCC 1394/02/23 1394/02/23 4 اکسل در حقَق ٍ دستوسد 71

 20 1394/03/21 1394/03/19 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 72

 20 1394/04/04 1394/04/02 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی حول ٍ ًقل در کبرگبُ 73

 20 1394/04/11 1394/04/09 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی کبر بب جرثقبل 74

 ITCC 1394/04/09 1394/04/09 4 اکسل هقدهبتی 75
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 20 1394/04/11 1394/04/09 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر یریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیستهد 76

 20 1394/04/16 1394/04/14 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 77

 20 1394/04/31 1394/04/29 تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هرکس تحقیقبت ٍ ایوٌی حول ٍ ًقل در کبرگبُ 78

 20 1394/07/09 1394/07/07 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر کویتِ حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر 79

 20 1394/07/12 1394/07/10 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی کبر در ارتفبع 80

 20 1394/06/18 1394/06/16 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی کبر در بٌبدر 81

 20 1394/06/17 1394/06/15 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 82

 20 1394/06/22 1394/06/20 وبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبرهرکس تحقیقبت ٍ تعلی هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 83

 20 1394/06/24 1394/06/22 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 84

 20 1394/07/03 1394/07/01 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی کبر در ارتفبع 85

 20 1394/07/14 1394/07/12 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 86

 20 1394/07/21 1394/07/19 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 87

 20 1394/07/30 1394/07/28 لیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبرهرکس تحقیقبت ٍ تع ایوٌی کبر در بٌبدر 88

 20 1394/09/08 1394/09/05 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر کویتِ حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر 89

 20 1394/08/19 1394/08/17 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی کبر در ارتفبع 90

 20 1394/10/04 1394/10/02 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ٌی کبر در ارتفبعایو 91

 20 131394/10/30 131394/10/28 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی کبر در ارتفبع 92

 20 131394/11/09 131394/11/06 ت کبرهرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداش کویتِ حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر 93

 20 131394/12/24 131394/12/22 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 94

 20 131394/12/26 131394/12/24 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 95

 20 131395/01/20 1395/01/18 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 96

 20 1395/01/30 1395/01/28 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 97

 20 1395/02/12 1395/02/11 کس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبرهر کویتِ حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر 98

 20 1395/03/05 1395/03/03 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هدیریت ایوٌی کبر.سالهت ٍ هحیط زیست 99

 20 1395/03/09 1395/03/06 برهرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت ک ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 100

 40 1395/04/24 1395/04/23 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر اصَل ایوٌی ٍ بْداشت کبر 101
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 20 1395/05/18 1395/05/17 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 102

 40 1395/07/07 1395/06/29 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر شت کبراصَل ایوٌی ٍ بْدا 103

 4     هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر آشٌبیی بب سیستن کیفیت ٍ فرهْبی داخلی 104

 20 131395/07/30 131395/07/27 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 105

 40 1395/08/25 1395/08/08 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر اصَل ایوٌی ٍ بْداشت کبر 106

 20 1395/08/25 1395/08/11 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 107

 20 1395/09/25 1395/09/23 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ر در ارتفبعایوٌی داربست ّب ٍ کب 108

 40 1395/10/07 95/10/02 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی ایوٌی ، بْداشت ٍ هحیط زیست 109

 8 1395/10/15 1395/10/15 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی ببزآهَزی اپراتَری ریچ استبکر 110

 8 1395/11/05 1395/11/05 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی زی ریچ استبکرببزآهَ 111

 20 1395/11/29 1395/11/25 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 112

 8     داخلی HSEآًبلیس شبخصْبی  113

 20     ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبرهرکس تحقیقبت  ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 114

 20   1396/05/10 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 115

 20 139605/17 139605/14 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 116

 8 1396/05/27 1396/05/26 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر هی در کبرایوٌی عوَ 117

 TUV 1396/05/28 1396/05/31 20 کبرگبُ کبربردی اکسل 118

 20 1396/06/16 1396/06/13 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی ٍ بْداشت کبرٍیسُ کبرفرهبیبى 119

 8 1396/06/21 1396/06/20 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر داشت ٍیژُ کبرگراى پیوبًکبرایوٌی ٍبْ 120

121 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 96/07/18 96/07/18 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

122 
یژُ کبرگراى آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍ

 پیوبًکبر
 8 96/07/21 96/07/21 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

 8 96/08/11 96/08/11 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 123

124 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 20 96/08/24 96/08/21 بت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبرهرکس تحقیق

125 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 96/09/10 96/09/10 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

126 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1396/09/13 96/09/12 وبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبرهرکس تحقیقبت ٍ تعلی

127 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1396/09/21 96/09/19 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر
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128 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 96/09/20 96/09/20 بظت فٌی ٍبْداشت کبرهرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حف

 8 96/09/24 96/09/24 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی ایوٌی ، بْداشت ٍ هحیط زیست 129

 TUV 96/09/25 1396/10/01 20 اکسل هقدهبتی 129

 20 1396/10/06 96/10/02 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 130

 20 1396/10/09 96/10/07 داخلی اکسل پیشرفتِ 131

 20 1396/11/10 1396/11/07 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر شٌبسبیی  خطرات ٍ ارزیببی ریسک 132

133 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 16 1396/11/16 1396/11/14 ْداشت کبرهرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍب

 8 1396/11/17 1396/11/17 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 134

135 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 20 1396/11/19 1396/11/17 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

 8 1396/11/19 1396/11/18 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 136

 20 1396/11/22 1396/11/20 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 137

 20 1396/11/26 1396/11/24 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ارتفبعایوٌی داربست ّب ٍ کبر در  138

139 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 20 1396/12/08 1396/12/06 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

140 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 وبًکبرپی
 8 1396/12/10 1396/12/09 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

141 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1396/12/17 1396/12/16 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

142 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 ًکبرپیوب
 8 1396/12/19 1396/12/19 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

143 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1396/12/20 1396/12/20 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

 40 1397/02/17 1397/02/08 ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبرهرکس تحقیقبت  آهَزش عوَهی ایوٌی ٍیژُ هسئَالى ایوٌی 144

145 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1397/02/18 1397/02/18 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

 20 1397/02/23 1397/02/20 ْداشت کبرهرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍب ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 146

 20 1397/02/29 1397/02/27 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 147

148 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1397/03/06 1397/03/05 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

149 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1397/03/19 1397/03/19 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

150 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1397/03/20 1397/03/20 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

151 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1397/04/20 1397/04/19 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

 40 1397/05/10 1397/05/06 لجستیک بٌدری ایراى ایوٌی ، بْداشت ٍ هحیط زیست 152
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153 
برگراى آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ ک

 پیوبًکبر
 8 1397/05/14 1397/05/14 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

154 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 1397/05/15 1397/05/15 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

155 
گراى آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبر

 پیوبًکبر
 8 1397/05/18 1397/05/18 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

 20 /1397/05 1397/05/20 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر ایوٌی داربست ّب ٍ کبر در ارتفبع 156

 40 1397/05/25 1397/05/21 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی ایوٌی ، بْداشت ٍ هحیط زیست 157

158 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8  1396/06/15 شیَُ ًبهِ

 40 97/07/05 97/07/01 سبزهبى بٌبدر ٍ دریبًَردی اپراتَری گٌتری کریي 159

 16 97/07/12 97/07/10 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر شٌبسبیی  خطرات ٍ ارزیببی ریسک 160

161 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 97/07/17 97/07/17 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

162 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 97/07/19 97/07/18 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

163 
سویٌبر آهَزشی ایوٌی در عولیبت 

 بٌدری)تجْیساتی،ببربرداری(
 4 97/07/24 97/07/24 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

164 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 98/08/02 97/08/01 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

165 
آهَزش عوَهی ایوٌی ٍ بْداشت کبر ٍیژُ کبرگراى 

 پیوبًکبر
 8 97/08/24 97/08/24 هرکس تحقیقبت ٍ تعلیوبت حفبظت فٌی ٍبْداشت کبر

 


