
  

  

 
 
 

  ))     اشتغال -سال اقتصاد مقاومتی ، تولید،   96سال ((  
  مقام معظم رهبري ( مد ظله العالی )                                                                                          

   رامین  نیروگاه گزارش تفصیلی آموزش 
  1396در سال 

                     
  گروه آموزش    - دفتر منابع انسانی 



  

  

  

    96سال  در آموزشی تحقق یافته آمار دوره هاي 

  

 نفر ساعت جمع نفرات تعداد دوره  نوع دوره عنوان ردیف

 برگزاري دوره هاي آموزشی شغلی اختصاصی 1
  14036 473 26 نظام جامع

 10846 564 21  غیر نظام جامع
 504 26 9  - کارگاه ، سمینار و کنفرانس آموزشی  2

 25386 1063 56   جمع
 

  

  



  

 1396در سال نظام جامع  تحقق یافته دوره هاي یلی تفصجدول 

 عنوان دوره  ردیف
  تاریخ

  شروع 
  تاریخ

 پایان 
 تعداد  مدت 

نفر 
 ساعت

 مدرس  سطح  جامعه هدف

 مهندس رحیم پور تکنسینی بخاربهره برداري  2400 40 60  ٢٠/٠٢/٩٦  ٣٠/١/٩٦ پمپ فن کمپرسور 1

 تکنسینی بخار برداري بهره 720 40 18  ٢٤/٣/٩٦  ٩/٣/٩٦ مدیریت پسماند 2
  خانم

 مهندس صادقی

 مهندس نصیریان تکنسینی بخار برداري بهره 900 30 30  ٢٩/٣/٩٦  ١٣/٣/٩٦ ایمنی در نیروگاه 3

 مهندس برفر کارشناسی بخار برداري بهره 544 16 34  ٢٦/٥/٩٦  ١٨/٥/٩٦ تست هاي غیر مخرب 4

 دکتر عالیی شهینی کارشناسی مهندسی –تعمیرات  900 25 36 ٧/٦/٩٦  ٤/٦/٩٦ الکترونیک صنعتی 5

 آقاي سرحدي کارشناسی مالی –کارکنان و رفاه  1024 32 32  ٢٠/٧/٩٦  ١٩/٧/٩٦ طبقه بندي مشاغل  6

 مهندس وحید پور تکنسینی تعمیرات  576  16  36  ٢٦/٧/٩٦  ٢٤/٧/٩٦  جوشکاري تخصصی  7

 مهندس حسینی کنسینیت تعمیرات  360  10  36  ٣/٨/٩٦  ٣٠/٧/٩٦  جوشکاري تخصصی  8

عیب یابی و تعمیر بویلر هاي نیروگاه   9
 بخار

 مهندس صادقی تکنسینی شیمی بخار و بهره برداري  1200 40 30  ٢٦/٧/٩٦  ٢٤/٧/٩٦

 آقاي بهجت کارشناسی –تکنسینی  انبار و تدارکات 120 20 6  ١٩/٧/٩٦  ١٨/٧/٩٦ اصول ممیزي انبار و خرید  10

ید و سیستم هاي کاربردي خر  11
 آقاي نوین نام کارشناسی –تکنسینی  انبار و تدارکات و قراردادها  504  21  24  ١٧/٨/٩٦  ٣/٨/٩٦  تدارکات

 مهندس خدري کارشناسی –تکنسینی   تعمیرات و مهندسی  570  19  30  ١٦/٨/٩٦  ١٤/٨/٩٦  شبکه هاي صنعتی  12



 عنوان دوره  ردیف
  تاریخ

  شروع 
  تاریخ

 پایان 
 تعداد  مدت 

نفر 
 ساعت

 مدرس  سطح  جامعه هدف

  -  کارشناسی  مهندسی  20  1  20  ٩/٨/٩٦  ٨/٨/٩٦  معماري فن آوري اطالعات  13
  -  کارشناسی  روابط عمومی  18  1  18  ١٢/٩/٩٦  ١١/٩/٩٦  شیوه هاي کاربردي تولید پیام  14
  -  کارشناسی  مهندسی  8  1  8  ٢٠/٩/٩٦  ٢٠/٩/٩٦  رایانش ابري  15
  -  کارشناسی  مدیریت  32  2  16  ٢٦/٩/٩٦  ٢٥/٩/٩٦  شایستگی هاي هیئت مدیره  16
  -  کارشناسی  مدیریت  16  1  16  ١٠/١٠/٩٦  ٩/١٠/٩٦  مدیریت جلسات هیات مدیره   17
  -  کارشناسی   منابع انسانی   24  1  24  ١١/١٠/٩٦  ٩/١٠/٩٦  ابزارهاي توسعه و توانمندسازي  18
  مهندس آیین مهر  کارشناسی –تکنسینی   بهره برداري –تعمیرات   900  30  30  ١٩/١١/٩٦  ٢١/١٠/٩٦  کنترل والوها  19
  -  کارشناسی  روابط عمومی  24  1  24  ٢/١١/٩٦  ٣٠/١٠/٩٦  رویکرد نوین در روابط عمومی  20
  مهندس فایضی زاده  کارشناسی –تکنسینی   بهره برداري بخار  1380  46  30  ١٥/١١/٩٦  ٤/١١/٩٦  مبانی برق نیروگاهی  21
  دکتر شایگانی اصل  کارشناسی –تکنسینی   بهره برداري بخار  960  32  30  ٣/١٢/٩٦  ١١/١١/٩٦  ترانسفورماتورهاي قدرت  22
 مهندس نصیریان کارشناسی – تکنسینی بهره برداري بخار 1320 44 30  ٢٩/١١/٩٦  ١٥/١١/٩٦ وگاهایمنی در نیر  23

 دکتر حاج نایب  کارشناسی – تکنسینی مهندسی  – بهره برداري بخار  960  30  32  ١٥/١٢/٩٦  ٥/١٢/٩٦  1آنالیز ارتعاشات ماشینها سطح   24

تعمیرات ، مهندسی ، منابع   720  40  18  ١٣/١٢/٩٦  ١٢/١٢/٩٦  مدیریت تغییر و تحول   25
 تولید  -انسانی  

 دکتر داوري  کارشناسی

  مهندس تاجدانی  کارشناسی –تکنسینی   بهره برداري بخار  2400  60  40  ٢٤/١٢/٩٦  ٢٠/١٢/٩٦  راه اندازي نیروگاه بخار   26

    14036  473  جمع کل
  



  

 1396جدول تفصیلی  دوره هاي تحقق یافته خارج از نظام جامع در سال 

 عنوان دوره  ردیف
  تاریخ

  شروع 
  تاریخ

 پایان 
 مدرس  سطح  جامعه هدف نفر ساعت تعداد  مدت 

1 
سطح  - آشنایی با رنگ و پوشش هاي محافظ 

 مقدماتی
 دي وفامهندس احم تکنسینی بهره برداري شیمی  400 25 16  29/1/96  28/1/96

2 
سطح  –آشنایی با رنگ و پوشش هاي محافظ 

 مقدماتی
 مهندس احمدي وفا تکنسینی بهره برداري شیمی  400 25 16  19/2/96  18/2/96

  خانم مهندس اسراریان  تکنسینی بهره برداري شیمی   750  25  30  30/2/96  4/2/96  آزمایشگاه شیمی   3
  مهندس قبادي کارشناسی مهندسی و   بهره برداري    80  10  8  25/2/96  25/2/96  5سیستم کنترل توربین واحد  4

 636 53 12  10/3/96  26/2/96 آشنایی با نرم افزار مدیریت دانش  5
  مهندسی ، تعمیرات ،  

 بهره برداري و اداري و مالی  
 مهندس نظافتی  کارشناسی

 مهندس چراغی کنسینیت بهره برداري شیمی  750 25 30  24/03/96  09/03/96 شیمی پیشرفته  6

 مهندس چراغی تکنسینی بهره برداري شیمی  480 16 30  18/04/96   13/04/96 شیمی پیشرفته  7

 مهندس دلور  تکنسینی بهره برداري شیمی   1050  35  30  5/6/96  1/6/96  کنترل شیمیایی  8

 گل پور مهندس تکنسینی  متصدیان دفاتر   180  15  12  10/6/96  8/6/96  اتوماسیون اداري   9

 مهندس چراغی تکنسینی بهره برداري شیمی   780  26  30  27/06/96  11/06/96  آشنایی با آنالیز روغن 10

 مهندس حق طلب  تکنسینی بهره برداري شیمی   780  26  30  26/06/96  12/06/96  آشنایی با آنالیز روغن 11



 عنوان دوره  ردیف
  تاریخ

  شروع 
  تاریخ

 پایان 
 مدرس  سطح  جامعه هدف نفر ساعت تعداد  مدت 

 مهندس دلور تکنسینی بهره برداري شیمی  480 20 24  24/7/96  13/7/96 شیمی نیروگاه    12

 مهندس دلور تکنسینی بهره برداري شیمی  480 20 24  29/7/96  18/7/96 شیمی نیروگاه    13

  تعمیرات و  –مهندسی   792  33  24  17/8/96  15/8/96  عیب یابی و تعمیرات توربین  14
  دکتر توکلی  کارشناسی  بهره برداري

  مهندس غضنفر تکنسینی  بهره برداري بخار   ٣٣٦  ١٤  ٢٤  ٨/١١/٩٦  ٢٤/١٠/٩٦ دستورالعمل بهره برداري الكتريك  ١٥
  مهندس کبیري تکنسینی  بهره برداري بخار  ٣٦٠  ١٥  ٢٤  ٩/١١/٩٦  ٢٥/١٠/٩٦ دستورالعمل بهره برداري توربين  ١٦
  ومهندس دانشج تکنسینی  بهره برداري بخار  ٢٤٠  ١٠  ٢٤  ١٠/١١/٩٦  ٢٦/١٠/٩٦ دستورالعمل بهره برداري استارت بويلر  ١٧
  مهندس سلطانی تکنسینی  بهره برداري بخار  ٣٦٠  ١٥  ٢٤  ١٤/١١/٩٦  ٣٠/١٠/٩٦ دستورالعمل بهره برداري بويلر  ١٨
  مهندس احمدي وفا تکنسینی  بهره برداري شیمی  ١٦٠  ٢٠  ٨  ١٩/١٠/٩٦  ١١/١٠/٩٦  حذف عمليات حرارتي در فيلتر هاي شيمي  ١٩
  آقاي خداکرمی   کارگري   حراست و امور محرمانه   ٧٩٢  ٦٦  ١٢  ٢٠/١١/٩٦  ١٩/١١/٩٦  آشنايي با فنون دفاع شخصي   ٢٠
  مهندس مشعشعیان  تکنسینی  بهره برداري شیمی  ٥٦٠  ٧٠  ٨  ١٧/١٢/٩٦  ١٢/١٢/٩٦  شيمي آب   ٢١

    10846  563  جمع کل 
  
  

  

  



  

  

  96در سال  ) ماهشهربرگزاري دوره هاي آموزشی ویژه کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی افق ( 

  
  نفر ) 20تعداد  – 24/11/96لغایت  11/96/ 23(  : پارس ژنراتور  دوره عمومی 
  نفر ) 20تعداد  – 8/12/96لغایت  25/11/96(  : دوره تخصصی  پارس ژنراتور  
  نفر )  19تعداد  – 16/12/96لغایت  12/12/96توگا   : ( دوره عمومی  

 

  

  تهیه کننده گزارش :                                                                                                                                                                          

      گروه آموزش  -دفتر منابع انسانی                                                                                                                                                               


