
 

 

دوره هاي فوق و همچنین دریافت مشاوره رایگـان مـی توانیـد بـه پایگـاه       و اطالع از شرایط تخفیف ثبت نام ،جهت رزرو
تماس   0311-6736716مراجعه و یا با شماره   www.sanatmoshaver.com نشانیبه  شرکت صنعت مشاوراینترنتی 

 حاصل فرمایید.

 صنعت مشاور لطفا صفحات بعدي را مالحظه فرمایید جهت اطالع از کلیه دوره هاي فنی و مهندسی شرکت

  13913933  اردیبهشتاردیبهشتلیست آموزش دوره هاي صنعتی و مهندسی  لیست آموزش دوره هاي صنعتی و مهندسی  
  ..این تقویم مرتبا بروز می گردد. خواهشمند است جهت اطالع از دوره هاي جدید تاریخ دار، به وبسایت مجموعه مراجعه نماییداین تقویم مرتبا بروز می گردد. خواهشمند است جهت اطالع از دوره هاي جدید تاریخ دار، به وبسایت مجموعه مراجعه نمایید

 

ريتاریخ برگزا مدت عنوان دوره ردیف  مدرس دوره 

 2و1سطح  آلتراسونیک جوشبازرسی  1
Ultrasonic Testing 
UT ASNT level I&II 

 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 7
 19الی  13

 اردیبهشت

ایمان معتمدي مهندس  
Level II ASNT (VT-PT-MT-UT) 
(ID: 182361) نادر اکبري مهندس  

Level III ASNT (RT-UT) 
تست هاي غیرمخرب 3کارشناس سطح   

 جوش بازرسی 2
 NDT غیرمخرب تست روشهاي با آشنایی و

 SNT-TC-1A  و AWS QC1 کد با مطابق
 روز 3

 25الی  23
 اردیبهشت

 ایمان معتمدي مهندس
Level II ASNT (VT-PT-MT-UT) 

 اسپادان مدیرعامل شرکت صنعت مشاور

 2و1بازرسی به روش مایع نافذ سطح  3
Liquid Penetrant Testing 

PT ASNT level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 2,5
 24الی  22

(ID: 182364) اردیبهشت دلیریانمحمد  مهندس  
Level III ASNT (PT-MT-ET-UT) 

تست هاي غیرمخرب 3کارشناس سطح   
ست سیستم هاي اتوماتیک ت فنی کارشناسو 

 غیرمخرب در شرکت پژواك بنیان نوین
 

 2و1 با ذرات مغناطیسی سطح بازرسی 4
Magnetic Particle Testing 

MT  ASNT level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 2,5
 26الی  24

 اردیبهشت

 2و1 سطح جوش چشمی بازرسی 5
Visual & Optical Testing 

VT  ASNT Level I&II 
 SNT-TC-1A (2011) کد با مطابق

 خرداد 9الی  5 روز 5

(ID: 182361) نادر اکبري مهندس  
Level III ASNT (RT-UT) 

یرمخربتست هاي غ 3کارشناس سطح   
 و کارشناس فنی شرکت پتروپارس

2و1 سطح جوش رادیوگرافی بازرسی 6  
جوشکاري هاي فیلم تفسیر و  

RTi  ASNT Level I&II 
 SNT-TC-1A (2011) کد با مطابق

 تیر 6الی  2 روز 5

دل روشن  علی مهندس  
 Level III ASNT (VT-RT-PT-MT) 

تست هاي غیرمخرب 3کارشناس سطح   
 کت پتروشیمی بوشهرشر فنی و کارشناس
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    دوره هاي تخصصی صنعتی و مهندسیدوره هاي تخصصی صنعتی و مهندسی  کلیهکلیهلیست لیست 
..در زمینه هاي بازرسی فنی، آزمایش هاي غیرمخرب، پایپینگ، مدیریت کیفیت، ایمنی و ..در زمینه هاي بازرسی فنی، آزمایش هاي غیرمخرب، پایپینگ، مدیریت کیفیت، ایمنی و ..   

 

 مدت دوره  عنوان دوره ردیف

 صنعتی خوانی نقشه 1
 تلرانس هاي هندسی  با آشنایی و

Industrial Planing & GD&T 

 ساعت 16

 صنعتی کشی لوله مبانی 2
  Piping 

 پاالیشگاهی و گاز نفت، صنایع در

 روز 4

 2و1 سطح جوش چشمی بازرسی 3
Visual & Optical Testing 

VT  ASNT Level I&II 
 SNT-TC-1A (2011) کد با مطابق

 روز 5

 2و1بازرسی به روش مایع نافذ سطح  4
Liquid Penetrant Testing 

PT ASNT level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 ساعت 20

 2و1 با ذرات مغناطیسی سطح بازرسی 5
Magnetic Particle Testing 

MT  ASNT level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 ساعت 20

 بازرسی جوش 6

 NDTو آشنایی با روشهاي تست غیرمخرب 
 SNT-TC-1A و  AWS QC1مطابق با کد 

 روز 4

 2و1بازرسی آلتراسونیک جوش سطح  7
Ultrasonic Testing 
UT ASNT level I&II 

 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 8

 2و1بازرسی رادیوگرافی جوش سطح  8
 و تفسیر فیلم هاي جوشکاري

RTi  ASNT Level I&II 
 SNT-TC-1A (2011)مطابق با کد 

 روز 5

 آشنایی با تکنیک هاي پیشرفته تست غیرمخرب 9
Advanced NDT Methods 

)Phased array, TOFD, LRUT, CR, AE( 

 ساعت 24
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 ISO 3834مدیریت کیفیت جوشکاري  10
)ISO 19011, 17021, 17065, 3834( 
 3834 ایزو فنی کارشناس -
 3834 ایزو داخلی ممیز -
 هماهنگ کننده  جوشکاري -

 ساعت 40

 ساعت 24 مبانی بازرسی رنگ و پوشش هاي صنعتی 11

 ساعت 24 نایع بازرسی و کنترل خوردگی در ص 12

مبانی بازرسی جوش و روش هاي تست غیر مخرب (با ارائه  13
 کانادا) ICSمدرك از 

 ساعت 16

 مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي 14
 HSE Management  

 ساعت 16

 1بازرسی آلتراسونیک جوش سطح  15
UT  ASNT Level I 

 روز 4

 2و1سطح بازرسی جریانهاي گردابی جوش  16
ET  ASNT Level I&II 

 روز 5

 1بازرسی جوش  17
) AWS QC1 - B5.1( 

 روز 4

 2بازرسی جوش  18
)AWS QC1 - B5.1( 

 روز 4

 ساعت 8 تنش زدایی پس از جوشکاري 19

 ساعت WPS/PQR/WQT 32 تهیه و تدوین 20

 مبانی فهرست بهاء 21
 و مدیریت مالی در پروژه هاي عمرانی

 ساعت 16

22 PDMS ) طراحی و مدل سازيPLANT ساعت 24 )در پایپینگ 

23 CAESAR II )ساعت 32 )طراحی و تحلیل پایپینگ 

 ساعت 10 عملیات حرارتی کاربردي 24

 ساعت 8 کلید فوالد 25

 ساعت 8 آشنایی با استانداردهاي کاربردي در صنعت 26

 ساعت 16 نگهداري و تعمیرات (نت) 27

 ساعت 16(بیرینگ ها، گیربکس ها،کوپلینگ  بازرسی تجهیزات مکانیکی 28
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ــانی            ــه نش ــاور ب ــنعت مش ــرکت ص ــی ش ــاه اینترنت ــه پایگ ــد ب ــی توانی ــتر م ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه
www.sanatmoshaver.com   تماس حاصل فرمایید.  0311-6736716مراجعه و یا با شماره 

 ها،ترمزها و ...)

 ساعت 16 اصول ماشینکاري، شناسایی و انتخاب ابزارهاي برشی 29

 آشنایی با تلرانس و ابعاد هندسی 30
GD & T 

 ساعت 16

 صنعتی CNCدستگاه  اپراتوري 31
)SIEMENS(افزار نرم ،آموزش ShopMill 

 ساعت 28

 )DOE( طراحی آزمایشات 32
Design of Experiments 

 ویژه دانشجویان ارشد و دکترا

 ساعت 8

33 PVELITE  
 )طراحی مخازن تحت فشار به کمک نرم افزار(

 ساعت 20

 ساعت Power Mill 50  آموزش نرم افزار 34

 ساعت Pro Engineer 50  آموزش نرم افزار 35

36 Uni Graphic (Siemens NX) 50 ساعت 

 ساعت Fluent 30م افزار آموزش نر 37

 ISOالزامات و مستندسازي سیستم مدیریت کیفیت  38
9001:2008  

 ساعت 16

الزامات و ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه  39
ISO/IEC 17025 

 ساعت 16

 ساعت 16 ایمنی مهندسی و پیشرفته HSE در استراتژیک مدیریت 40

 ساعت 8 صنعتی و کنترل حوادث هاي تشرک و ها کارگاه در ایمنی 41

 اقتصاد مهندسی 42
 و ارزیابی گزینه ها در پروژه

 ساعت 25
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