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 درس پارس آموزشی سامانه با همکاری   سایان  شرکت    

 کند دوره های آموزشی تخصصی زیر را برگزار می   

 ردیف نوع دوره
 سطح دوره مطابق با عنوان دوره  

مدت دوره 

 )ساعت(
 
 
 
 

WELD 

 ,WPS ASME Sec. VIIIو     PQRتهیه و تدوین  1

AWS 
 42 آشنایی

 42 آشنایی IIW جوش و آشنایی با انواع جوش مبانی 4

 42 آشنایی INSO-ISO-3834 3332با الزامات استاندارد ملی  آشنایی 3

 42 آشنایی AWS, EN جوشکاری آشنایی با الکترودهای 2

 42 آشنایی AWS, EN نقشه خوانی جوشمحاسبات و  آشنایی با طراحی، 5

 42 آشنایی AWS, EN جوشکاری فلزات عملیات حرارتی در مبانی 6

 42 آشنایی ASME, AWS, API تایید صالحیت جوشکاران آشنایی با الزامات 7

 42 آشنایی ASME, AWS, API فلزات مبانی تعمیرات جوشکاری 3

 
 
 
 

NDT 
 

 24 4و  SNT-TC-1A 1 (RTI) تفسیر پرتونگاری 1

 34 4و  ISO-9712 1 (RTپرتونگاری صنعتی ) 4

 34 4و  SNT-TC-1A 1 (UTفراصوتی) 3

 42 4و  SNT-TC-1A 1 (MTذرات مغناطیسی ) 2

 42 4و  SNT-TC-1A 1 (PTمایعات نافذ ) 5

 24 4و  SNT-TC-1A 1 (VTآزمون چشمی ) 6

 34 4و  SNT-TC-1A 1 (ETجریان گردابی ) 7

 3 آشنایی _ آشنایی با آزمون های غیر مخرب 3

 16 آشنایی INSO-IEC-17020 دوره مدیران فنی 9

 
 
 
 
 
 
 

PRESSURE 

VESSEL 
 

 ISIRI-6792 4 16 بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های بدون درز 1

 CNG INSO-9426 4 42بازرسی چشمی مخازن گاز  4

3 

ذخیره سازی و توزیع گاز مایع مربوط به حمل و نقل، مقررات  

و سیلندرهای فوالدی با ساختمان جوش شده قابل حمل و 

 ای بازرسی و ازمون دوره -پرکردن مجدد برای گاز مایع
ISIRI-841-1 42 مهارتی 

 42 مهارتی ASME Sec. VIII بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار  2

5 
و  CNG ویژگی ها و روش آزمون قطعات گاز سوز

 الزامات نصب آنها بر روی خودرو
INSO-7598 16 مهارتی 

6 
طراحی ساخت و آزمون سیلندر های گاز فوالدی 

 بدون درز  
INSO-7909 16 مهارتی 

7 
سیلندر قابل حمل ویژه اسیتلن   -سیلندرهای گاز 

 ای و  نگهداری بازرسی دوره –محلول 
 _ مهارتی _

3 
آموزش تخصصی طراحی و بازرسی دیگهای بخار، 

 آب داغ و آب گرم 
ISIRI-4231 
ISIRI-7911 

 42 مهارتی

 16 مهارتی ISIRI-14953 بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی 9

 ادامه در پشت صفحه
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 قبل صفحه ازادامه 
 
 
 
 
 
 

HYDROLIC 
& 

PNEUMATIC  
 
 
 
 

 16 آشنایی _ مقدماتیپنوماتیک  1

 42 مهارتی _ پنوماتیک جامع )پیشرفته( 4

 16 آشنایی _ ایمنی در اتوماسیون صنعتی 3

 16 آشنایی _ الکتروپنوماتیک 2

 16 آشنایی _ پنوماتیک تعمیراتی 5

 42 آشنایی _ توربو اکسپندر و توربو کمپرسورها 6

 16 آشنایی _ توربین دار گازیبازرسی فنی و تعمیرات در موتورهای  7

 16 آشنایی _ های روانکاری سیستم 3

 16 آشنایی _ گزارش نویسی فنی 9

 16 آشنایی _ های صنعتی مبانی ربات 01

 42 آشنایی _ دار گازی و تعمیرات آنها موتورهای توربین 00

 16 آشنایی _ هیدرولیک مقدماتی 01

 42 مهارتی _ هیدرولیک جامع و کاربردی 01

CRANE 1 34 مهارتی _ بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک 

Corrosion 

 16 آشنایی _ بازرسی خوردگی  1

 16 آشنایی _ پایش خوردگی  4

 42 آشنایی _ مدیریت خوردگی  3

 16 آشنایی _ بازدارنده های خوردگی  2

 24 مهارتی _ بازرسی رنگ و پوشش  5

 42 آشنایی  پیشرفته در بازرسی خوردگی NDTکاربرد روش های  6

Goods 
Inspection 

 16 مهارتی _ دوره آموزشی بازرسی کاال در صنایع نفت پتروشیمی  1

 

 

 ها:  مدرسین دوره

 کهتری مهرداد مهندس -

 دهکردیابراهیم دکتر  -

 آزاد برهانامیرمحمد دکتر  -

 های زیر تماس بگیرید: جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 

 مهندس حسن کریم  -

 مهندس افشین  یوسفی نیا  -

 مهندس علی مرادی  -

  

  علیرضا خنافرهمهندس  -

  میثم شکریمهندس  -

  امیر علی چراغیمهندس  -

 49143754696مهندس مهرداد کهتری      -

   49145795146شیرین صارمی                 -


