
عنوان دوره های آموزشیردیفعنوان دوره های آموزشیردیفعنوان دوره های آموزشیردیف

ISO 9001:2008تشریح الزامات استاندارد EFQM1تشریح معیارهای مدل 1 و برنامه ریزی استراتژیکمدیریت1

ISO 9001:2008ممیزی داخلی استاندارد EFQM2تربیت ارزیاب بر اساس مدل 2مدیریت تغییر و تحول2

ISO 14001:2004تشریح الزامات استاندارد EFQM3خود ارزیابی بر اساس مدل 3مدیریت ریسک3

ISO 14001:2004ممیزی داخلی استاندارد EFQM4طرحریزی مسیر سرآمدی 4مدیریت بر مبنای ارزشها4

 OHSASتشریح الزامات استاندارد EFQM5مدیریت مالی سرآمدی بر اساس مدل 5اصول و فنون تصمیم گیری5

OHSAS 18001:2007ممیزی داخلی استاندارد 6رهبری و نقش آن در تعالی سازمانی6 برنامه ریزی شخصی و مدیریت جلسات6

IMSممیزی داخلی استاندارد 7عارضه یابی و چرخه مدیریت بهره وری7فنون مذاکره پیشرفته7

ISO 10012مدیریت سیستم های اندازه گیری 8 و مصرف بهینهطرح ریزی الگوهای بهره وری8فنون مذاکرات بین الملل8

طراحی موثر اقدامات اصالحی و پیشگیرانه9مدیریت استراتژیک و نقش آن در تعالی سازمانی9رهبری خالق و اثربخش9

تفكر سیستمی و تحلیل سیستمها10مدیریت عملكرد و نقش آن در تعالی سازمانی10الگوهای رهبری و رفتار سازمانی10

(HSE)اصول ایمنی و بهداشت محیط کار 11مدیریت هزینه11مربی گری ویژه مدیران11

ISO 10014 مدیریت اقتصادی طبق استاندارد 12مدیریت دانش12مهارتهای رهبری موثر12

13T مدیریت موثر از طریق منشیتكنیكهای13 Q M  ISO تكنیک های آماری طبق استاندارد  13 

مدیریت فرآیندها واندازه گیری کارآئی14مدیریت زنجیره تامین14مدیرت بحران14

رویكرد فرآیندی مبتكرانهBSC15سنجش عملكرد بر اساس کارت امتیازی متوازن 15

(HSE) ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 16(Benchmarking)بهینه کاوی 16عنوان دوره های آموزشیردیف

مدیریت انرژی17تكنیک های حل مسئلهISO 1000617 کنترل پروژه ها مبتنی بر استاندارد 1

گیری تجزیه و تحلیل سیستم اندازه (MSA) 18(ابزار بهبود سازمانهای متعالی)شش سیگما  PMBOK18 کنترل پروژه ها مبتنی بر استاندارد 2

فرآیند تایید قطعه تولیدی (PPAP)19(برنامه ریزی و مدیریت هزینه)کنترل هزینه پروژه 3

(DOE)طراحی آزمایش ها 20عنوان دوره های آموزشیردیفاصول کنترل پروژه و مدیریت پیمانكاران4

آنالیز حاالت خرابی و آثار بالقوه آن (FMEA)21خالقیت و شم بازاریابی1مدیریت استراتژیک پروژه ها5

(SPC)کنترل آماری فرآیند 22اصول برندینگ2مدیریت ریسک در پروژها6

توسعه عملكرد کیفیت (QFD)23مدیریت بازار و بازاریابیMSProject3مدیریت و کنترل پروژه ها با 7

( BPR)مهندسی مجدد فرآیندها 24بازاریابی خدمات، اجتماعی ، ویروسی،شبكه ایP34مدیریت و کنترل پروژه ها با 8

طراحی ساختار سازمانی معادن25فنون مذاکره بازاریابی موفق5کاربرد اکسل در مدیریت پروژه9

مدل سازی اتاق فكر26زبان بدن، زبان بازاریابی6 امكانسجی اقتصادی بر اساس نرم افزار کامفار10

مهارت های مدیران و کارشناسان سیستم مدیریت کیفیت مهارت های مدیران ارشد

مهارت های مدیران و کارشناسان پروژه

مهارت های مدیران و کارشناسان تعالی سازمانی

مهارت های مدیران و کارشناسان بازاریابی



عنوان دوره های آموزشیردیفعنوان دوره های آموزشیردیفعنوان دوره های آموزشیردیف

انبارداری1فروش مبتنی بر اصول استراتژیک1خالقیت و نوآوری سرمایه های انسانی1

قانون مناقصات و شرایط عمومی و خصوصی2(CRM)مدیریت ارتباط با مشتریان 2تكنیک های پرورش سرمایه های انسانی کارآمد2

مدیریت هزینه و کنترل هزینه3زندگی با مشتریان3(اجتماعی سازی )مدیریت ورود کارکنان جدید 3

اصول حسابداریISO 10002:20044مدیریت شكایت مشتریان بر اساس 4رفتار سازمانی، قطعه گمشده پازل موفقیت4

(جاری و سرمایه ای )بودجه بندی5رفتار با مشتری مسلح5مبانی و اصول رفتار سازمانی5

نسبتهای مالی6تیم فروش حرفه ای6مدیریت انگیزش در سازمان6

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی7(CSM)سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتری 7کار تیمی7

حسابداری خزانهISO 8پایش و اندازه گیری رضایت مندی مشتریان بر اساس 8طراحی و مهندسی فرآیند آموزش8

حسابداری هزینه9تكنیک های نوین فروش مویرگی9ارزیابی عملكرد کارکنان9

حسابداری اسناد و هزینه10ارتباط موثر در فروش10مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها10

حسابداری پیمانها11(خدمات پس از فروش )مشتریان امروز یا فردا؟ 11اصول برقراری ارتباط موثر11

مقررات مربوط به قراردادها12مربی گری ویژه مدیران فروشISO 10015:199912 آموزش مبتنی بر استاندارد 12

قوانین مناقصات13(تلفنی)ویژگی های فروشندگان حرفه ای 13 در فرآیند آموزش و کاربرد آنرویكرد فرآیندی13

صورت گردش وجه نقد14(حضوری)ویژگی های فروشندگان حرفه ای 14تكنیک های نیاز سنجی آموزشی14

قانون مالكیت15اصل مذاکره در فروش101 15تكنیک های نوین طراحی دوره های آموزشی15

 مدیران و سرپرستانحسابداری ویژه 16زبان بدن، برگ برنده در فروش16مانیتورینگ فرآیند آموزش16

5Sنظام آراستگی محیط کار 17هوش هیجانی در فروش17الگوهای ارزیابی اثر بخشی آموزش17

قوانین کار و تامین اجتماعی18صحه گذاری فرآیند آموزش18

اصول بایگانی و روش های نگهداری اسناد و 19عنوان دوره های آموزشیردیفسازمانهای یاد دهنده و یاد گیرنده19

آیین نگارش و مكاتبات اداری20بازگشایی معادن سنگ با رویكرد استراتژیکSA 8000:20081 مدیریت پاسخگویی اجتماعی  20

بسته آموزشی ویژه آبدارچیان21تكنیک های نوین تولید در معادن2 سطح یادگیری و عملكرد پرسنلراهكارهای ارتقاء21

بسته آموزشی ویژه مسئولین دفتر22طراحی نقشه های خاص انفجار3آموزش حین کار با رویكرد مربی گری22

بسته آموزشی ویژه آبدارچیان23ارزیابی ذخایز معادن رو باز4مدیریت سرمایه نیروی انسانی23

بسته آموزشی ویژه مسئولین انتظامی و حراست24بهینه کاوی در طرح های اکتشافی5تولید دانش و بومی سازی24

مهارت های مدیران ، کارشناسان مالی ، اداری و پرسنل خدماتویژه مدیران و کارشناسان فروش و صدای مشتریانمهارت های مدیران و کارشناسان سرمایه انسانی و آموزش

مهارتهای مهندسین معدن



عنوان دوره های آموزشی ماشین آالتردیفعنوان دوره های آموزشی ماشین آالتردیفعنوان دوره های آموزشی نتردیف

شناخت و نحوه استفاده از ابزار دقیق21هیدرولیکی ساختار و عملكرد بیل 1نت پیشگیرانه با توجه به ماشین آالت راهسازی 1

سیستم موتور ماشین آالت راهسازی و معدنی22ساختار و عملكرد بلدوزرRCM2نت مبتنی بر قابلیت اطمینان 2

 سیستم هیدرولیک ماشین آالت راهسازی و معدنی23ساختار و عملكرد  گریدر3نت پیشگویانه و پیش بینانه 3

سیستم برق ماشین آالت راهسازی و معدنی 24ساختار و عملكرد دامپتراكCMMS4سامانه یارانه ای نگهداری و تعمیرات 4

سیستم انتقال قدرت ماشین آالت راهسازی و معدنی25ساختار و عملكرد لودرLCC5هزینه چرخه عمر ماشین آالت 5

مدیریت بهره برداری از ماشین آالت CRI26سیستم سوخت رسانی كامان ريل RCFA6تحلیل ریشه ای خرابی ها 6

ایمنی ماشین آالت در عملیات راهسازی و معدنیHPI27سیستم سوخت رسانی  TPM7نت بهره ور فراگیر 7

بهداشت کارگاهی و تجهیزات حفاظت فردی28( FOWA-G )سرويس و نگهداري عمومی ماشین آالت8نقشه راه بهبود نگهداری و تعمیرات8

مدیریت نت ماشین آالت راهسازی و معدنی29ارزيابی و بهبود اپراتوري و راهبري كلیه دستگاهها 9مدیریت هزینه در تعمیرات9

آشنایی با ماشین آالت راهسازی و معدنی 30ارزيابی و بهبود سرويس و نگهداري ماشین آالت10 آنالیز روغن ماشین آالت راهسازی و معدنی10

(5s)آشنایی با نظام آراستگی سازمانی 31سرويس ، نگهداري و اپراتوري چکش بیل 11ارزیابی تحلیل و بهبود سازمان نگهداری و تعمیرات11

زبان فنی ماشین آالت مقدماتی32اصول كار و نگهداري زيربندي ماشین آالت چرخ زنجیري12مدیریت هزینه در تعمیرات12

زبان فنی ماشین آالت پیشرفته33سرويس، نگهداري و اپراتوري بیل هیدرولیکی 13ارزیابی و مدیریت پیمانكاران نگهداری و تعمیرات13

 کار با کتاب قطعات و سیستم کد گذاری34سرويس، نگهداري و اپراتوري بلدوزر 14تكنیكهای نوین مهندسی نت14

اصول انبارداری ماشین آالت35سرويس، نگهداري و اپراتوري لودر 15ممیزی سازمان نگهداری و تعمیرات15

شناخت روانكارها و روشهای معادل سازی36سرويس، نگهداري و اپراتوري گريدر 16طرح ریزی فرایند های نگهداری و تعمیرات16

مدیرت مصرف سوخت ماشین آالت 37 سرويس، نگهداري و اپراتوري دامپتراك KPI17پیاده سازی شاخص های کلیدی عملكرد 17

عيب یابي ماشين آالت راهسازی و معدني38مانيتور پانل بيل هيدروليكي  18تكنیكهای برنامه ریزی و مدیریت نت18

 تست و تنظیم ماشین آالت راهسازی و معدنی39مانيتور پانل بلدوزر 19آنالیز ارتعاشات سطح یک19

سایر دوره های آموزشی مورد نیاز قابل تدوین است40مانيتور پانل دامپتراك  20آنالیز ارتعاشات سطح دو20

 مهندس علمدار09128392978: مشاور آموزش 

www.oilcm.irنگهداری و تعميرات به سبک چيستاwww.irmmi.ir

https://t.me/rasatadbir

مهارتهای کارشناسان فنی نگهداری و تعمیراتمهارتهای کارشناسان فنی نگهداری و تعمیراتمهارتهای مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات
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