نام دوره

دپارتمان

مدت دوره

تاریخ
شروع

تاریخ پایان

ساعت برگساری

روزهای برگساری

تاسیسات مکانیکی

طزاحی و نمشهکشی سهتعذی تاسیسات تا نزمافشار
REVIT MEP

84

29/3/92

9:0::-790:::

طزاحی تخصصی تاتلوهای  MVو LV

98

29/3/3:

790::-20::

چهارشنثه ،پنجشنثه  ،جوعه

سیستنهای هذیزیت هوشونذ ساختواى ()BMS

98

29/3/37

790::-730::

پنجشنثهها

ساختواى و تعویز هشعلهای گاسی و گاسوییلی(هوزاه
تا کارگاه عولی)

98

29/:8/:0

790::-20::

چهارشنثه ،پنجشنثه  ،جوعه

طزاحی تاسیسات هکانیک ساختواىهای تلنذ هزتثه

97

29/:8/:4

730::-20::

جوعهها

نظارت تز اجزا و تحویل تاسیسات و تجهیشات
هکانیکی

39

29/:8/7:

9:0::-790::

یکشنثه  ،سه شنثهها

ههنذسی سیستن تخار

98

29/:8/73

9:03:-7903:

دوشنثه و چهارشنثهها

نمشه کشی تاسیسات هکانیک و تزلی تا نزم افشار
اتوکذ

84

29/:8/79

9:03:-7903:

یکشنثه و سهشنثهها

دوره جاهع طزاحی ،تهزه تزداری و نظارت تز اجزای
سونا ،استخز و جکوسی

3:

29/:8/72

9:03:-7903:

یکشنثه و سهشنثهها

هحاسثه تارهای حزارتی و تزودتی تا نزم افشار کزیز
()hap 4.9

99

29/:8/9:

9:03:-7903:

دوشنثه چهارشنثهها

کارگاه عولی تعویز اسپیلیت

98

790::-20::

چهارشنثه،پنجشنثه و جوعه

دریچه هوا ،دهپز،صذاگیز  Vaxvboxها و غیزه

70

29/:8/97

790::-20::

پنجشنثه ها و جوعه ها

کارگاه عولی ساختواى و نصة پکیج های حزارتی

3:

29/:4/:8

790::-20::

پنجشنثه هاو جوعه ها

طزاحی هوتورخانه و انتخاب تجهیشات

0:

29/:8/3:

9703:-7903:

شنثه ها و سهشنثه ها

تزق تزای ههنذساى تاسیسات

98

29/:4/79

790::-20::

چهارشنثه،پنجشنثه و جوعه

ساختواى و تعویز چیلز تزاکوی (تا کارگاه عولی)

3:

29/:4/97

9:03:-7903:

یکشنثه ها و سه شنثه ها

هتزه و تزآورد تاسیسات هکانیکی

98

29/:4/99

9:03:-7903:

دوشنثه چهارشنثهها

ساختواى و تعویز توردهای الکتزونیکی

98

29/:4/99

9:03:-7903:

دوشنثه و چهارشنثهها

تزسین سه تعذی هوتورخانه تا نزم افشار PDMS

84

29/:4/99

9:03:-7903:

شنثه ها  ،دوشنثهها

اعالم اطفا حزیك

98

29/:0/:4

9:03:-7903:

دوشنثه ها و چهارشنثهها

پوپ حزفه ای تزای ههنذاى تاسیسات

98

29/:0/79

9:03:-7903:

شنثه ها و چهارشنثهها

هثانی هستنذساسی و تشزیح الشاهات سیستن هذیزیت
کیفیت هثتنی تز استانذاردهای ISO 9001:20015

70

29/:0/74

790::- 20::

پنجشنثه ها و جوعه ها

29/:8/97

شنثه و سه شنثه ها

نفت ،گاز و پتروشیمی

ههنذسی طزاحی پایپینگ

84

29/:3/3:

9:03:-7903:

دوشنثه ،چهارشنثهها

تحلیل تنش تا نزم افشار SAESAR II

3:

29/:4/74

740::- 780::

پنجشنثه ها

هثانی ،تشزیح و پیاده ساسی استانذارد ASME

98

29/:0/77

9:03:-7903:

یکشنثه و چهارشنثهها

تزسیسن سه تعذی هوتورخانه تا نزم افشار PDMA

84

29/:4/99

790:: – 20::

شنثه  ،دوشنثهها

فزهوالسیوى هحصوالت غذایی

70

29/:4/94

790::-20::

پنجشنثه و جوعه

صنایع غذایی

هثانی ،تشزیح الشاهات و هستنذساسی سیستن هذیزیت

کیفیت QMSهثتنی تز سزی استانذاردهای

70

29/:0/74

790::-20::

پنجشنثه و جوعه

ISO9000
ههنذسی افشودنیهای غذایی

70

29/:0/97

790::-20::

پنجشنثه و جوعه

