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 کیدر  شتتا یژاپن ستتواش ،تت   ا  ویژاپن علو موفق ریکه از نخستتو  ز  یهنگام
 زش.دهن : آمو  یکلمه پاسخ م

 یها  ییتوانا  توان یآموزش م قیاز آ  جا اسو که انسا  تنها از طر  ویاهم نیا 
 .خاص   نامح  د خود را از بالقوه بود  به سمو فعل به حرکو در آ رد

  يك فرآين  م ا م   هميشتتگ  آموزش يك  ظيفه استتاستت  در ستتازما  ها نی  
 د.پذیر تصور کر نبای  آموزش را امری موقو   اتمام   اسو

نیازمن  آموزش   كستت    كاركنا  در هر ستتيح  از ستتيوز ستتازما  که با،تتن 
دانش   مهارتهاي ج ي  هستتت ن  تا ب وانن  به ستتتمو اه اا ستتتازما  حرکو 

 .کنن 
ساش فعالیو تخصصی موسسین   هیئو  10آکادمی کادیک با پش وانه بیش از 

ما  های همراه   همستتو با ستتاز    علمی خود در  حوزه های تخصتتصتتی مرتب 
 پیشر  در جهو توسعه   ر،  کار،ناسا    م یرا  حرکو می کن .

ما همراه با یک تغییر  در کنار ،تتتما هستتت ی . این تغییر در  99برای فصتتتل بهار 
سالم ی دانشپذیرا   سب  ا لویو  سو . به  نحوه برگ اری کالس های آکادمی ا

ه صورت آنالین تمامی د ره های آموز،ی فصل بهار ب یجهان در ،رای  موجود
 برگ ار می ،ون .

د ره   کارگاه آموز،تتتی آنالین برای فصتتتل بهار  68در تقوی  پیش ر   مجموعا 
 برنامه ریزی ، ه اسو که ،امل:

 33 دپارتما  مهن سی صنایع در  د ره 
 23 دپارتما   در  د رهHSE 
 12  دپارتما  م یریو کس    کاردر د ره 

ورت   نظرات ارز،من  مش ریا    اساتی  در ت  ین این برنامه آموز،ی از مش
 همکار که در صنایع مخ لف کشور حضور دارن  اس فاده ، ه اسو.
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99اردیبهشت   مهندسی صنایعتقویم آموزشی دپارتمان  
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99اردیبهشت   مهندسی صنایعتقویم آموزشی دپارتمان  

 

مدت 
 )ساعت(

 زمان برگزاری
 تاریخ روز ساعت ردیف عنوان دوره نوع برگزاری

 1 مهن سی Excelنرم اف ار  کالس آنالین اردیبهشو 23الی  7 یکشنبه   سه ،نبه ها 21:00-18:00 18

 2   کن رش پر ژه   بینار رایگا  آ،نایی با م یریو سمینار آنالین اردیبهشو 8 د ،نبه 21:00-19:00 2

 3 مقاله نویسی سيح یک کالس آنالین اردیبهشو 31الی   10 چهار،نبه ها 19:00-17:00 8

 4 مقاله نویسی سيح د  کالس آنالین اردیبهشو 31الی   10 چهار،نبه ها 21:00-19:00 8

 5 برنامه نویسی پای و   بینار رایگا  آ،نایی با زبا  سمینار رایگا  اردیبهشو 10 چهار،نبه 21:00-19:00 2

 ISO/IEC 17025 6 بر اساس اس ان ارد  ها آزمایشگاه در کیفیو م یریو سیس   کالس آنالین اردیبهشو 26الی  11 پنجشنبه   جمعه ها 13:00-10:00 18

 7 (Microsoft Projectف ار ماکر سافو پر جکو )برنامه ریزی   کن رش پر ژه با نرم ا  کالس آنالین اردیبهشو 29الی  13 ،نبه   د ،نبه ها 21:00-18:00 18

 8  بینار رایگا  آ،نایی با بازار کار برنامه ریزی   کن رش تولی  سمینار آنالین اردیبهشو 13 ،نبه 21:00-19:00 2

 9 (python) پای و  زبا  با نویسی برنامه کالس آنالین خرداد 11الی   14 یکشنبه   سه ،نبه ها 17:00-15:00 18

 10  بینار رایگا  آ،نایی با بازار کار تضمین کیفیو سمینار آنالین اردیبهشو 15 د ،نبه 21:00-19:00 2
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99اردیبهشت   مهندسی صنایعتقویم آموزشی دپارتمان  

 

مدت 
 )ساعت(

 زمان برگزاری
 تاریخ روز ساعت ردیف عنوان دوره نوع برگزاری

 ISO9001:2015 11یو کیفیو بر اساس اس ان ارد سیس   م یر  کالس آنالین خرداد 2الی  اردیبهشو 18 پنجشنبه   جمعه ها 18:00-15:00 18

 12 برنامه ریزی تولی  کالس آنالین خرداد 2اردیبهشو الی  18 پنجشنبه   جمعه ها 21:00-18:00 18

 13 (Matlabم ل  ) زبا  به نویسی برنامه کالس آنالین خرداد 5اردیبهشو الی  20 ،نبه   د ،نبه ها 18:00-16:00 12

 14  ...(  ISO22000    BRC بینار رایگا  آ،نایی با اس ان اردهای ایمنی مواد غذایی ) سمینار آنالین اردیبهشو 24 چهار،نبه 21:00-19:00 2

 یکشنبه   سه ،نبه 21:00-18:00 9
 4اردیبهشو     30 28

 خرداد
 Excel 15 در م یری ی دا،بوردهای کالس آنالین
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مدت 
 )ساعت(

 زمان برگزاری
ینوع برگزار   تاریخ روز ساعت ردیف عنوان دوره 

 ISO22000:2018 16 بر اساس اس ان ارد  غذایی مواد در ایمنی م یریو سیس   کالس آنالین خرداد 9الی  1 پنجشنبه   جمعه ها 13:00-10:00 18

 17  بینار رایگا  آ،نایی با عل  داده  سمینار آنالین خرداد 3 ،نبه 21:00-18:00 3

 PMBOK6 18م یریو پر ژه بر اساس اس ان ارد  کالس آنالین خرداد 27الی  4 یکشنبه   سه ،نبه ها 21:00-18:00 24

 19  بینار رز مه نویسی سمینار  آنالین خرداد 5 د ،نبه 21:00-18:00 3

 20 ک  د () مهن سی  Excelنرم ف ار  کالس آنالین خرداد 25الی  6 یکشنبه   سه ،نبه ها 21:00-18:00 18

 21 )ک  د (مقاله نویسی سيح یک  کالس آنالین خرداد  28الی  7 چهار،نبه ها 19:00-17:00 8

 22 )ک  د (مقاله نویسی سيح د   کالس آنالین خرداد  28الی  7 چهار،نبه ها 21:00-19:00 8

 23  ()ک  د برنامه ریزی تولی   کالس آنالین خرداد 30الی  8 پنجشنبه   جمعه ها 21:00-18:00 18

 24 (QC man)تربیو کار،ناس کن رش کیفیو  کالس آنالین خرداد 23الی  8 پنجشنبه   جمعه ها 18:00-15:00 15

 SPSS 25تحلیل آماری با نرم اف ار  کالس آنالین خرداد 31الی  10 ،نبه   د ،نبه ها 18:00-16:00 14
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مدت 
 )ساعت(

 زمان برگزاری
یفرد  عنوان دوره نوع برگزاری  تاریخ روز ساعت 

 Primavera 26برنامه ریزی   کن رش پر ژه با نرم اف ار  کالس آنالین خرداد 31الی  10 ،نبه   د ،نبه ها 21:00-18:00 21

 EFQM 27م ش تعالی سازمانی بر اساس  کالس آنالین خرداد 16.  15.  14 چهار،نبه.پنجشنبه.جمعه 13:00-10:00 9

 28 (DCCکن رش اسناد   م ارک مهن سی در پر ژه ها ) کالس آنالین خرداد 16.  15.  14 ر،نبه.پنجشنبه.جمعهچها  21:00-18:00 9

 29 (Agileم یریو پر ژه چابک ) کالس آنالین خرداد  23.  22.  21 چهار،نبه.پنجشنبه.جمعه 21:00-18:00 9

 IATF16949 30آ،نایی با سیس   م یریو کیفیو در صنایع خودر یی   بینار رایگا  سمینار آنالین خرداد 21 چهار،نبه 21:00-19:00 2

 ISO31000 31 بینار اس ان ارد سیس   م یریو ریسک  سمینار آنالین خرداد 27 سه ،نبه 21:00-18:00 3

 ISO50001 32ان ارد سیس   م یریو مصرا انرژی بر اساس اس  کالس آنالین خرداد 30   29   28 چهار،نبه.پنجشنبه.جمعه 13:00-10:00 9

 33 (   آنالی  تاخیرات پر ژه Claimم یریو ادعا ) کالس آنالین خرداد 30   29   28 چهار،نبه.پنجشنبه.جمعه 21:00-18:00 9
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 مدت
)ساعت(   

 زمان برگزاری
 تاریخ روز ساعت ردیف عنوان دوره نوع برگزاری

 ISO45001:2018 1  بر اساس اس ان ارد  ،غلی به ا،و   ایمنی م یریو سیس   کالس آنالین اردیبهشو 1لی فر ردین ا 30 ،نبه الی د ،نبه 21:00-18:00 9

 ISO14001:2015 2  بر اساس اس ان ارد یيیمح سویز  ویر یم   س  یس کالس آنالین اردیبهشو 3   2 سه ،نبه   چهار،نبه 21:00-18:00 6

 3 برق در  یمنیا  کالس آنالین هشواردیب 5   4 پنجشنبه   جمعه 21:00-18:00 6

 HSE 4آ،نایی با بازار کار  بینار رایگا   سمینار آنالین اردیبهشو 6 ،نبه 20:00-18:00 2

 5 )ک  یک( (HSEم قاضیا  افسری  ) یژهعمومی   HSE کالس آنالین اردیبهشو 11الی  9 د ،نبه الی چهار،نبه 21:30-18:30 6

 HSE 6 کار،ناسپکیج تربیو  آنالین   حضوری تیر 6  اردیبهشو الی 15 ر زهای ز ج 21:30-18:30 80

 7 )ک  د ( (HSEم قاضیا  افسری  ) یژهعمومی   HSE کالس آنالین اردیبهشو 17   15 د ،نبه   چهار،نبه 21:30-18:30 6

 8  ی محی  های خيرناکطبقه بن کالس آنالین اردیبهشو 26    25    19   18 پنجشنبه   جمعه ها 15:00 – 18:00 12

 9 )یک( OSHAاجرایی بر اساس ال امات  HSE کالس آنالین خرداد 5اردیبهشو الی  20 ر زهای ز ج 21:30-18:30 24

 Phast 10م ش سازی حوادث با نرم اف ار  کالس آنالین اردیبهشو 30   28   23   21 یکشنبه   سه ،نبه ها 21:30-18:30 12
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مدت 
 )ساعت(

برگزاری زمان  
 تاریخ روز ساعت ردیف عنوان دوره نوع برگزاری

 11 (  HSEهر حوزه  ژهیاکسل )    نرم اف ارتح  ی یر یم   یدا،بورد ها  کالس آنالین خرداد  1اردیبهشو     25 پنجشنبه ها 21:30-18:30 3

 12 (PSMی فراین  )م یریو ایمن کالس آنالین خرداد 9   8   2   1 پنجشنبه   جمعه 13:00-10:00 12

 wiser  13  با نرم اف ار ییا یمیمواد ، یمنیا  کالس آنالین خرداد 5   4 یکشنبه.د ،نبه 13:00-10:00 6

 14 )ک  سه( (HSEم قاضیا  افسری  ) یژهعمومی   HSE کالس آنالین خرداد 6   4 یکشنبه   سه ،نبه 21:30-18:30 6

 15 )د ( OSHAاجرایی بر اساس ال امات  HSE کالس آنالین ردادخ 19الی  7 ر ز های ز ج 21:30-18:30 18

 16 )،ناخو اس ان اردهای تخصصی ایمنی(مراجع کاربردی در ایمنی  کالس آنالین خرداد 15الی  8 ر زهای فرد 21:30-18:30 12

 HAZOP 17ارزیابی ریسک به ر ش ،ناسایی خيرات    کالس آنالین خرداد 24   23   16   15 پنجشنبه   جمعه ها 18:00-15:00 12

 18 )ک  چهار( (HSEم قاضیا  افسری  ) یژهعمومی   HSE کالس آنالین خرداد 20   18 یکشنبه   سه ،نبه 21:30-18:30 6

 ISO45001:2018 19  بر اساس اس ان ارد  ،غلی به ا،و   ایمنی م یریو سیس   کالس آنالین خرداد 28الی  21 ر زهای ز ج 21:30-18:30 12

 HSE (HSE MS) 20سیس   م یریو  کالس آنالین خرداد 29الی  22 ر زهای فرد 21:30-18:30 12
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مدت 
 )ساعت(

 زمان برگزاری
 تاریخ روز ساعت ردیف عنوان دوره نوع برگزاری

 21 رانی   ساخ مانیدر پر ژه های عم HSE Planنگارش   ت  ین  کالس آنالین خرداد 30   23 جمعه ها 21:30-18:30 6

 22 نقشه خوانی فراین ی کالس آنالین خرداد 30   28   23 جمعه    چهار،نبه  13:00-10:00 12

 ISO14001:2015 23  بر اساس اس ان ارد یيیمح سویز  ویر یم   س  یس کالس آنالین تیر 2خرداد    31 ،نبه   د ،نبه 21:30-18:30 6
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مدت 
 )ساعت(

 زمان برگزاری
 تاریخ روز ساعت ردیف عنوان دوره نوع برگزاری

 1 (BPM بینار  رایگا   آ،نایی با م یریو فراین های کس    کار ) سمینار آنالین اردیبهشو 11 پنجشنبه 21:00-19:00 2

 2  بینار رایگا  آ،نایی با م یریو اس راتژیک سمینار آنالین اردیبهشو 14 یکشنبه 21:00-19:00 2

 3 (BPMکس    کار ) ین ها یفرا  ویر یم   کالس آنالین خرداد 5اردیبهشو الی  20 ،نبه   د ،نبه ها 21:00-18:00 18

 4 م یریو اس راتژیک در کس    کار کالس آنالین خرداد 6اردیبهشو الی  21 یکشنبه   سه ،نبه ها 21:00-18:00 18

 5 م یریو زما  الینکالس آن اردیبهشو 26   25 پنجشنبه   جمعه 21:00-19:00 4

 BI 6 بینار رایگا   آ،نایی با هوش تجاری با  سمینار آنالین اردیبهشو 31 چهار،نبه 21:00-19:00 2

 7 هوش هیجانی کالس آنالین خرداد 2   1 پنجشنبه   جمعه 21:00-19:00 4

 8 پرسناش برن ینگ کالس آنالین خرداد 9   8 پنجشنبه   جمعه 21:00-19:00 4

 Power Bi  9 با نرم اف ار یهوش تجار  کالس آنالین خرداد 26الی  10 ،نبه   د ،نبه ها 21:00-18:00 18

 10  بینار  رایگا  مهن سی فر ش سمینار آنالین خرداد 11 یکشنبه 21:00-19:00 2
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مدت 
 )ساعت(

 زمان برگزاری
 تاریخ روز ساعت ردیف عنوان دوره نوع برگزاری

 11 مهن سی فر ش در کس    کار کالس آنالین خرداد 27الی  18 یکشنبه   سه ،نبه ها 21:00-18:00 12

 12 فنو  مذاکره کالس آنالین خرداد 23   22 پنجشنبه   جمعه 21:00-19:00 4

 

  
 ثبت نام در دوره ها:

  امکا  پذیر استتو. عالقه من ا  به پرداخو الکور نیک می توانن  با در دستتو دا،تت ن هر یک از کارت  )مراجعه حضتتوری(  غیرالکور نیک )از طریق  بستتایو ها( ثبو نام در د ره ها به د  صتتورت الکور نیک
مراجعه   ثبو نام نماین . در غیر این صتتورت با  اری  ،تتهریه ثبو نام به  (www.kadikAcademy.ir) آکادمیالکور نیک هر د ره در  بستتایو های بانکی عضتتو ،تت ار   رم  د م به درگاه پرداخو 

   ارساش فیش  اریزی به همراه فرم تکمیل ، ه ثبو نام   اق ام به ثبو نام نماین . آکادمی اعالم ، ه ،ماره حسار های

 لذا ا لویو با افرادی اسو که ز دتر ثبو نام   م ارک را ارساش کنن . ظرفیو هر د ره مح  د اسو   

  مجموعه کادیکبه  کیدر قال  پسو الکور ن ایمرات  را به صورت مکوور  د ره  ،ر ع  خیر ز قبل از تار  7ح اقل   یبا  د ره های آموز،یبه انصراا از حضور در  لی،رکو کنن گا  در صورت تما 
 خواه  ، . یخ پردا هی،هر  %70 قادر به عودت  نامه انصراا در موع  مقرر  افویصورت در  وعه درمجم   ن یاعالم نما 

 .برگ اری د ره ها در محل سازما  به ،کل اخ صاصی   با هماهنگی قبلی امکا  پذیر اسو 

 تماس حاصل فرمایی .  031-95025016لفن برای مشاه ه سرفصل د ره ها   کس  اطالعات بیش ر به  ر سایو های مجموعه مراجعه   یا با ،ماره ت 

 :پرداخت اقساط طیشرا تخفیفات و 

 ودی ارائه م د رهچک )ح اکثر د  ماهه( قبل از ،ر ع  کیآ  در قال   یپرداخو   مابق هیسوم از کل ،هر  کیبه صورت اقساط  هیپرداخو ،هر  جهو،. 

 را نخواه  دا،و یآکادم یعموم فاتیتخفاقساط  امکا  اس فاده از   یصورت اس فاده دانش پژ ه از ،را  در. 

 میزان تخفیف جزئیات عنوان تخفیف ردیف

یدانشجوی ثبو نام 1 %10 ارئه کارت دانشجویی دارای اع بار   

به باال نفر 3ثبو نام گر هی ثبو نام گر هی 2  10%  
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