
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جرثقیل سقفی

 نام دوره به انگلیسی نام دوره به فارسی کد دوره

 Basic Safety & Inspection of  Overhead crane بازرسی و ایمنی  جرثقیل سقفیدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Safety & Inspection of  Overhead crane بازرسی و ایمنی  جرثقیل سقفیدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Basic Safety of  Overhead crane ایمنی  جرثقیل سقفیدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Safety of  Overhead crane ایمنی  جرثقیل سقفیدوره تخصصی  101

Level  l 

 Basic Inspection of  Overhead crane بازرسی جرثقیل سقفیدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Inspection of  Overhead crane بازرسی جرثقیل سقفیدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Basic Operation of  Overhead crane اپراتوری جرثقیل سقفیدوره مقدماتی  107

Level  l 

 Technical Operation of  Overhead crane اپراتوری جرثقیل سقفیدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Basic Maintenance of  Overhead crane تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفیدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Maintenance of  Overhead crane تعمیرات و نگهداری جرثقیل سقفیدوره تخصصی  110

Level  ll 

 Technical Safety of Gantry Crane ایمنی گنتری کریندوره تخصصی  111

Level  ll 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جرثقیل متحرک
 نام دوره به انگلیسی نام دوره به فارسی کد دوره

 Basic Safety & Inspection  of  Mobile crane بازرسی و ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهیدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Safety & Inspection  of  Mobile crane بازرسی و ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهیدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Basic Safety of  Mobile crane ایمنی جرثقیل متحرک کارگاهیدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Safety of  Mobile crane کارگاهیایمنی جرثقیل متحرک دوره تخصصی  101

Level  ll 

 Basic Inspection  of  Mobile crane بازرسی جرثقیل متحرک کارگاهیدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Inspection  of  Mobile crane بازرسی جرثقیل متحرک کارگاهیدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Basic Operation of  Mobile crane  اپراتوری جرثقیل متحرک دوره مقدماتی 107

Level  l 

 Technical Operation of  Mobile crane اپراتوری جرثقیل متحرکدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Basic Maintenance of  Mobile crane  کتعمیرات و نگهداری جرثقیل متحر دوره مقدماتی 101

Level  l 

 Technical Maintenance of  Mobile crane کتعمیرات و نگهداری جرثقیل متحردوره تخصصی  110

Level  ll 

 Basic of Lifting Plan With Software آشنایی اولیه با اصول و مقدمات لیفتینگ پلن 111

Level l  

تشریحات اصول تهیه لیفتینگ پلن با جرثقیل های  -دوره تخصصی  111

 خشک متحرک و بوم

Technical course - Describe the Principles of 

Preparing Plan Lifts with Mobile Cranes 

Level ll 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاور کرین –جرثقیل برجی 
 نام دوره به انگلیسی نام دوره به فارسی کد دوره

 Basic Safety & Inspection  of  Tower crane  بازرسی و ایمنی  جرثقیل برجی دوره مقدماتی 101

Level  l 

 Technical Safety & Inspection  of  Tower crane بازرسی و ایمنی  جرثقیل برجی دوره تخصصی 101

Level  ll 

 Basic Safety of  Tower crane ایمنی  جرثقیل برجی دوره مقدماتی 101

Level  l 

 Technical Safety of  Tower crane ایمنی  جرثقیل برجی دوره تخصصی 101

Level  ll 

 Basic Inspection  of  Tower crane جرثقیل برجی بازرسی دوره مقدماتی 101

Level  l 

 Technical Inspection  of  Tower crane جرثقیل برجیبازرسی  دوره تخصصی 101

Level  ll 

 Basic Operation of  Tower crane اپراتوری جرثقیل برجیدوره مقدماتی  107

Level  l 

 Technical Operation of  Tower crane اپراتوری جرثقیل برجی دوره تخصصی 101

Level  ll 

 Basic Maintenance of  Tower crane تعمیرات و نگهداری جرثقیل برجیدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Maintenance of  Tower crane تعمیرات و نگهداری جرثقیل برجی دوره تخصصی 110

Level  ll 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لیفتراک

 نام دوره به انگلیسی نام دوره به فارسی کد دوره

 Basic Safety & Inspection of  Forklifts زرسی و ایمنی لیفتراکبادوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Safety & Inspection of  Forklifts زرسی و ایمنی لیفتراکبا دوره تخصصی 101

Level  ll 

 Basic Safety of  Forklifts ایمنی لیفتراک دوره مقدماتی 101

Level  l 

 Technical Safety of  Forklifts ایمنی لیفتراک دوره تخصصی 101

Level  ll 

 Basic Inspection of  Forklifts زرسی لیفتراکبا دوره مقدماتی 101

Level  l 

 Technical Inspection of  Forklifts زرسی لیفتراکبا دوره تخصصی 101

Level  ll 

 Basic Operation of  Forklifts اپراتوری صحیح لیفتراکدوره مقدماتی  107

Level  l 

 Technical Operation of  Forklifts اپراتوری صحیح لیفتراک دوره تخصصی 101

Level  ll 

 Basic Maintenance  of  Forklifts نگهداری و تعمیرات لیفتراکدوره مقدماتی  101

Level  l 

 Technical Maintenance  of  Forklifts گهداری و تعمیرات لیفتراکن دوره تخصصی 110

Level  ll 

 Basic Maintenance of  Electric Forklifts نگهداری و تعمیرات در لیفتراک های برقی مقدماتیدوره  111

Level  ll 

 Technical Maintenance of  Electric Forklifts نگهداری و تعمیرات در لیفتراک های برقی تخصصیدوره  111

Level  l 

 Basic Maintenance of  Diesel and Gasoline  Forklifts نگهداری و تعمیرات در لیفتراک های دیزلی و بنزینی مقدماتیدوره  111

Level  ll 

 Technical Maintenance of  Diesel and Gasoline  Forklifts نگهداری و تعمیرات در لیفتراک های دیزلی و بنزینیدوره تخصصی  111

Level  l 

 

 



 
 

 

 

 فنی انواع دوره های بازرسی
 نام دوره به انگلیسی نام دوره به فارسی کد دوره

 Technical Safety & Inspection  of All Cranes ایمنی جامع جرثقیل ها بازرسی ودوره تخصصی  101

Level  lll 

 Basic Inspection of  Drrick cranes and The Oil and Gas Industry بازرسی جرثقیل های سکو و صنایع نفت و گازدوره تخصصی  101

Level  l 

 Technical Inspection of  Lateral Accessories & lifting Equipments بازرسی ادوات جانبی و تجهیزات باربرداریدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Technical Inspection & Engineering of Belts and Metal Fittings بازرسی و مهندسی پیچ و مهره و اتصاالت فلزیدوره تخصصی  101

Level  ll 

    Technical Cargo inspection & Quality Control in Industry بازرسی کاال و کنترل کیفیت در صنعتدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Technical Construction and Inspection of Oil Industry ساخت و بازرسی لوله های صنعت نفت و گازدوره تخصصی  101

Level  ll 

 WPS PQR Technical Welding Inspection & Providing WPS & PQR بازرسی جوش و تهیهدوره تخصصی  107

Level  lll 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع دوره های ایمنی
 نام دوره به انگلیسی نام دوره به فارسی کد دوره

 Technical Safety Work at Height ایمنی کار در ارتفاعدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Technical course of Industrial Machinery Safety ایمنی ماشین آالت صنعتیدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Basic Safety of  Rich Stocker ایمنی ریچ استاکر مقدماتیدوره  101

Level  l 

 Technical Safety of  Rich Stocker ایمنی ریچ استاکردوره تخصصی  101

Level  ll 

 Technical course of Public Safety ایمنی عمومیدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Technical course of Electrical Safety ایمنی برقدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Technical course of Perform HSE System پیاده سازی سیستم ایمنیدوره تخصصی  107

Level  ll 

  Technical course of Risk Assessment شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Technical cours of Harmful Environmental Factors عوامل زیان آور محیط زیستدوره تخصصی  101

Level  ll 

 Technical course of Harmful Factors at Work عوامل زیان آور محیط کاردوره تخصصی  110

Level  ll 

 Technical course of Side lifts & Top lifts لیفتساید لیفت و تاپ دوره تخصصی  111

Level  l 

 Technical course of Fire Fighting ای حریقفاطدوره تخصصی  111

 

 Technical Safety & Inspection of Climber دوره تخصصی ایمنی و بازرسی کالیمر 111

Level  l 

 Technical Safety & Inspection of Workshop Lift کارگاهیدوره تخصصی ایمنی و بازرسی باالبر 111

Level  l 

 

 



 
 

 

 

 

 انواع دوره های اپراتوری
 نام دوره به انگلیسی نام دوره به فارسی کد دوره

 Technical Operation & Rigging of All Cranes اپراتوری و ریگری انواع جرثقیلدوره تخصصی  701

Level  lll 

 Technical Operation of  Transtainor اپراتوری ترانستینردوره تخصصی  701

Level  l 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 انواع دوره های مدیریتی
 نام دوره به انگلیسی نام دوره به فارسی کد دوره

 Business Rewards  Management مدیریت پاداش کارانه 101

 Performance Management مدیریت عملکرد 101

 Pivotal Rewards Management مدیریت پاداش محوری 101

 

 Customer Satisfaction Management مدیریت رضایت مشتری 101

 Organizational Excellence Management مدیریت تعالی سازمانی 101

 Project Management مدیریت پروژه 101

 Organizational Changes Management مدیریت تغییرات سازمانی 107

 Project Manager Knowledge Basics and Concepts کلیات و مفاهیم دانش مدیر پروژه 101

 Basic Principles and Key Concepts of Project اصول اساسی و مفاهیم کلیدی مدیریت پروژه 101

Management 

 Standard Approach Management مدیریت با رویکرد استاندارد 110

 Waste Management مدیریت پسماند 111

 Plan and Program Management مدیریت طرح و برنامه 111

 Time and Cost Integration یکپارچه سازی زمان و هزینه 111

 Management and Organizational behavior within the مدیریت و رفتار سازمانی درون پروژه 111

Project 

 presentation Presentation Methodsروش های تهیه  111

 Techniques Needed in Project Leadership تکنیک های موردنیاز در رهبری پروژه 111

 Quality Management مدیریت کیفیت 117

 Motivational Reward پاداش انگیزش 111

ارتباطی و رفتار سازمانیارتباطات اثربخش سازمانی مهارت های  111  Effective Organizational  Communication Skills and  

Organizational Behavior 

 iso10002,iso10004 Manage Customer Satisfaction and Complaints basedمدیریت رضایتمندی مشتری و شکایات براساس  110

on iso10002, iso10004 

کاهش هزینهشناخت روش های  111  Recognition of Cost Reduction Methods 

حوزه ی بانکی - مدیریت عملکرد 111  Performance Management - Bank 

 BPM Buisiness Process Managementمدیریت فرایند  111

 Human Resources Process آشنایی با فرایند منابع انسانی 111

 Business  Management مدیریت کسب و کار 111

 


