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 :پیشگفتار 
 

 و کنوني جهان رقابت در براي و شود مي محسوب سازمان هر گرانقدر هاي سرمایه از توانمند، و کارآمد انساني نيروي امروزه

 و نيست پذیر امکان ریزي بدون برنامه مهم این .نداریم کارکنان پرورش و تربيت و آموزش جز اي چاره وري، بهره و ارتقاء

 فرد شغلي مسير در حرکت همان که فرآیند این در .باشد داشته آموزشي هاي برنامه خود کارکنان براي که است موفق سازماني

 پيش از نتایج به شدن نائل و نمودن هدفمند، کردن منظم راستاي در نمودن استاندارد و گردد مي مطرح آموزشي نياز است

 گاز صنعت توسعه و رشد استراتژي و اهداف به دستيابي براي انساني نيروي تجهيز و آموزش منظور این به. باشد مي شده تعيين

 شغلي هاي گروه در استاندارد تهيه دارد، دیده آموزش و ماهر انساني نيروي به بستگي آنها همه به دستيابي که مختلف ابعاد در

و مشاغل پژوهش  فناوري و وهشژپ مشاغل آموزشي استانداردهاي رو پيش کتابچه. است داده قرار خود وظایف اهم از را مختلف

 تجارب و دانش از استفاده و کارشناسي جلسات و تالش ها مدت نتيجهکه  باشد، مي گاز ملي شرکتو توسعه منابع انساني 

 این در را جانبه همه توسعه و وري بهره رشد، مسير استاندارد این اميدواریم است پژوهش بخش در گاز صنعت همکاران ارزشمند

 و همکاري متعال، خداوند تأیيدات با است اميد .باشد همکاران واقعي نيازهاي تعيين براي ابزاري و نماید تر سهل و هموار بخش

 به شده، تهيه آموزشي استاندارد دقيق اجراي ضمن اجرایي و اداري آموزشي، از اعم مدیریت، در ذیربط مسئوالن همه مساعدت

 آموزش در محترم کارشناسان و مسئولين کوشش و زحمات از خاتمه در .آئيم نائل کارآمد انساني نيروي رشد جهت در توفيقاتي

 .مينمایيم تشکر فناوري و پژوهش مدیریت و ساختار مهندسي, ریزي برنامه و طرح /انساني نيروي تجهيز و

  

كمیته دبیر                                                                                      

 تخصصي - آموزش فني                                                                       

 انساني نیروي تجهیز و آموزش                                                                        
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 تشكر و تقدیر

 در نگرش و مهارت دانش، علم، ارتقاء راه در گامي تا فرمود عنایت توفيق که را عالم خداوندگار سپاس

 نظران صاحب و کارشناسان مشارکت از مندي بهره و امور این محوریت با حاضر استاندارد. برداریم گاز صنعت

 ویژگي ترین شاخص. است گردیده تهيه تجربي و علمي متدهاي و ها روش از استفاده با و گاز صنعت مجرب

 هزینه کمترین صرف با گاز صنعت مجموعه همکاران توانائيهاي حداکثر از مندي بهره استاندارد این تهيه

  .ميباشد

 تجربيات و عالمانه نظرات ارائه صدر، سعه با که گرانقدر همکاران تمامي از دانم مي الزم خود بر لذا

  .نمایم قدرداني و تشکر, اند ساخته ممکن را مهم امر این تحقق کار مراحل طي در ارزشمند

 

 انساني  نیروي تجهیز و آموزش رئیس                                                    
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گاز انتقال لوله خطوط عملیات و برداري بهره مشاغل آموزشي استاندارد كمیته اصلي اعضاي  

 ناو نام خانوادگي رديف
شماره 

 پرسنلي
 مسئولیت سمت سازماني

 رئيس کميته رئيس آموزش فني و تخصصي 003056 خليل قنادي 1

 دبير کميته کارشناس ارشد آموزش فني و تخصصي 069400 فرید بن سعيد 2

 عضو اصلي کميته ریيس آموزش مدیریت 006341 احمد رحيمي 9

 عضو اصلي کميته بازرگاني/اداري /ریيس آموزش مالي  005335 جعفر سليم زاده  4

 عضو اصلي کميته کارشناس ارشد آموزش اداري ،مالي ، بازرگاني 004641 محمد رضا حصارکي  0

 عضو اصلي کميته کارشناس آموزش مدیریت 009056 پروین فالح 0

 عضو اصلي کميته مسئول پروژه مهندسي ساختار 002104 اسرافيل مهارتي  6

 عضو اصلي کميته کارشناس ارشد طرح و برنامه ریزي نيروي انساني 002945 مریم اسالمي  5

 عضو اصلي کميته مسئول مطالعات استراتژیك طرح ها ي پژوهش 041244 علي مسائلي  3

 عضو فرعي کميته کارشناس ارشد آموزش فني و تخصصي 006693 حميد فضلعلي  16

 عضو  فرعي  کميته کارشناس ارشد آموزش فني و تخصصي 050003 عليرضا زمانيان  11

 عضو  فرعي  کميته ریيس استانداردهاي مهندسي و بهره برداري پژوهش 66196 محمد علي رضایي  12

 عضو  فرعي  کميته کارشناس ارتباط آموزشي ،پژوهش و فناوري 060666 پریسا نوري اصل  19

 عضو  فرعي  کميته کارشناس ارشد پژوهش هاي حفاظت صنعتي 006100 ناهيد بهراميان  14

 عضو  فرعي  کميته کارشناس واحد برنامه ربزي پژوهش 062426 مریم صادقي  10
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 مقـدمـه 

مهم کشورها، رشد و توسعه صنعتي و در نتيجه توسعه اقتصادي و اجتماعي در حداقل زمان و با حفظ ارزشهاي  اهدافیکي از 

و فناوریهاي نوین بطور مستمر امري  براي تحقق اهداف مذکور استفاده از تکنيکهاي جدید و پيشرفته روز. فرهنگي آن کشور است

 .اجتناب ناپذیر است

شود و ریزي مناسب آموزش نيروي انساني یکي از ابزارهاي اساسي و مهم توسعه در هر جامعه محسوب ميدر این راستا برنامه

 تواند مستند حاضر که مي .گردد گردد که نقش افراد در سازمان سازنده و کارآمدبيني شده باعث مياجراي این برنامه در زمانهاي پيش

ق الذکر فوبه اهداف  ليشده در جهت ن نتدوی مشاغل آموزشي استاندارد عنوان تحت و باشد شغل موردنياز آموزشي نيازهاي از بخشي

 .استاندارد مورد استفاده خواهد بود نیمشاغل مرتبط با ا نيشاغل يو سرپرست يفن ريغ/ يفن يها يستگیشا یيبوده و در شکوفا

 :عواملي که در تهيه این استاندارد آموزشي در نظر گرفته شده عبارتند از

 .تجهيز نيروي انسانيو آموزش  اهداف و استراتژي  -1

 .نامه ریزي هاي توسعه اينقش آموزش در بر -2

 .وري در سازمانهاوسعه منابع انساني و افزایش بهره استقرار سيستم آموزش به عنوان یکي از ارکان اصلي و مهم ت -9

 .مشاغل با سطوح عمودي و افقي مدیریتهاي یکپارچه ارتباط آموزش -4

 .بيني شده در جهت دستيابي به الگوهاي یکسان آموزشي در وزارت نفتتدوین برنامه ها و آموزشهاي پيش  -0

 .دارد، انتظارات سازمان و افرادهاي براساس استاني، بررسي و مطالعه شرح وظایف سمت بينپيش  -0

 .تدوین آموزشهاي الزم در جهت ارتقاء دانش شاغلين و افزایش مهارتهاي عملي به منظور احراز سمتها و مسئوليتهاي باالتر -6

 تعاريف و اصطالحات: 
 ها به منظور  ها یا نتایج آن هایي براي فعاليت ي قواعد، راهنمایي ها یا ویژگي مدرکي است دربرگيرنده :استاندارد

اي تصویب شده باشد و هدف از آن  ي سازمان شناخته شده ي عمومي مکرر که از طریق همراهي فراهم و به وسيله استفاده

 . دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم در یك زمينه ي خاص است

 استاندارد باید مبتني بر نتایج استوار علوم، فنون و تجربيات بوده و براي ارتقاء منافع مطلوب باشد: نکته. 
 

 هاي مورد نياز براي  ضوابطي هستند که بر مبناي ساختار و اهداف هر سازمان و قابليت :استانداردهاي شغلي

بعضي از استانداردهاي شغلي در سطح جهاني و ملي تهيه . گيرند ميانجام وظایف مشاغل آن سازمان تهيه شده و مورد استفاده قرار 

شود که در  هاي مورد نياز براي عملکرد موثر در محيط کار گفته مي ها و توانمندي استاندارد شغلي به مشخصات شایستگي. شوند مي

وظایف اصلي شغل و کارهاي مربوط به آن است  اي از مجموعه استاندارد شغلي. گویند اي نيز مي برخي موارد به آن استانداردهاي حرفه

 .کنند اي تایيد مي شود و کفایت آن را خبرگان حرفه که در فرایند نياز سنجي حاصل مي
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 شامل که گردد مي اطالق خاص تخصص یك با مرتبط هاي گرایش و ها رشته مجموعه به  :خوشه هاي شغلي 

 .بود خواهد مختلف هاي پذیري مسئوليت و ها تخصص سطوح با ولي یکسان مشاغل

 

 تواند عمومي یا  هاي آموزشي با توجه به شناسنامه دوره و ارتباط آن با شغل مي دوره: هاي آموزشي نوع دوره

 .شغلي یا بهبود مدیریت باشد

 

 شرکت  4هاي آموزشي در سطح  بدین مفهوم است که تمامي دوره :هاي آموزشي سازي دوره يكسان

 .واحدي دارنداصلي وزارت نفت حکم 

 

 باشند که به آن کد دوره  رقمي مي 0هاي آموزشي داراي شماره شناسایي  تمامي دوره: هاي آموزشي كد دوره

 .گویند مي

 
 

 قانوني خارج از شرکت تدوین شده و از  شود که از سوي مراجع رسمي و هایي گفته مي به دوره :هاي ابالغي دوره

 .گردد لي ابالغ ميشرکت اص 4سوي وزارت نفت جهت اجرا به 

 قرار مي گيرد دوره هاي ابالغي با توجه به ماهيت دستوري آن در گروه دوره هاي اجباري: نکته. 
 

 برگزار گردد شاغل شغل با  آموزشي سميناري مرتبط با شغل و خارج از استاندارد چنانچه :سمینارهاي تخصصي

 .سمينار مزبور شرکت نماید تواند در مينيروي انساني ریزي  واحد طرح و برنامهرئيس مستقيم و نظر 
 

 تمامي دوره هاي آموزشي مندرج در :ثبت استاندارد در سیستم جامع نیروي انساني

 .استاندارد درسيستم جامع نيروي انساني مقابل هرشغل جهت بهره برداري واحد هاي تخصصي مربوطه ثبت شده است

 ،خوشهیك  بهره برداري از اطالعات خوشه هاي شغلي و دوره هاي آموزشي مربوط به سمتهاي اختصاص یافته به هر سطح از: نکته 

 : و با کد هاي ذیل قابل دسترس مي باشدpr / 664/665 ستم جامع نيروي انساني از برنامهدرسي

سطح یك ، رویت دوره هاي مرتبط با (10)خوشه شغلي ، رویت سطوح(14)، رویت سطوح یك خوشه شغلي(64) رویت خوشه شغلي

، رویت عناوین (94)، رویت سمتهاي سطح خوشه شغلي(20)شغلي هاي ، رویت دوره هاي مرتبط با سطوح خوشه( 24)خوشه شغلي

  . (90)سطوح خوشه شغليسمتهاي 
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 فرآيند تهیه و تدوين استاندارد آموزشي مشاغل: 

  فاز اول: 
 بندي آنها براساس ارائه امور مهندسي ساختار و اعالم نظر کميته راهبردي بندي مشاغل همراه با سطح خوشهگردآوري مشاغل و - 1

 و شرایط احراز شغلگرد آوري شرح وظایف - 2

 هاي شغلي گردآوري شایستگي- 9

 

  فاز دوم: 
 تعيين اعضا تشکيل دهنده کميته- 1

 بندي مربوطه و سطحبندي مشاغل  تجزیه و تحليل، بررسي و تأیيد خوشه- 2

 ها در کميته اصلي ودر صورت نياز درکميته فرعي تجزیه و تحليل وظایف هر شغل و مشخص کردن  وظایف اصلي و فرعي فعاليت- 9

 هاي شغلي و تعيين نيازهاي آموزشي هاي دانش، مهارت و نگرش بر اساس شایستگي تدوین حيطه- 4

 

 فاز سوم: 
 مورد نياز هرشغل براساس نيازهاي مشخص شده هاي آموزشي تعيين عناوین دوره- 1

 ها هاي آموزشي مشخص شده براساس شناسنامه طراحي دوره تدوین، طراحي و بازنگري دوره- 2

 اخذ کد دوره هاي آموزشي جدید از طریق اداره کل آموزشي وزارت نفت  -9

 

 فاز چهارم: 
 تأیيد کميتهتهيه پيش نویس اوليه استاندارد آموزشي و دریافت نظر و - 1

 تهيه و تنظيم کتابچه، چاپ استاندارد آموزشي مشاغل مذکور و درج در سامانه الکترونيکي آموزش- 2

 واردنمودن خوشه ها و سطوح مربوطه در سيستم جامع نيروي انساني و اختصاص سمتهاي مربوطه به هر سطح- 9

 مربوطه در سيستم جامع نيروي انسانيهاي شغلي در مقابل مشاغل  هاي آموزشي براساس خوشه ثبت دوره- 4
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 عناوین

 مشاغل شغلي هاي خوشه

 گاز ملي شركت پژوهش
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 (6220: كد)  استانداردها تدوين خوشه (1     

 سطح پایه سمت سازمانی ردیف

 16 متالوژي و شيميایي مواد ارشد کارشناس 1

 16  مکانيکي ارشدتجهيزات کارشناس 2 1

 16  دقيق ابزار و برق ارشد کارشناس 9

 16 مکانيك گروه رئيس 4

2 

 16 ابزاردقيق و برق گروه رئيس 0

 16 فرآیند گروه رئيس 0

 16 زیست محيط و ایمني گروه رئيس 6

 16 سازه گروه رئيس 5

 A مواد و قطعات مهندسي و مطالعات رئيس 3

 A برداري بهره و مهندسي استانداردهاي تدوین رئيس 16

 A کاال استانداردهاي تدوین هاي کميته کننده هماهنگ 11

 C 2 استانداردها تدوین امور رئيس 12
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 (6222: كد)  پژوهشي و مراكزعلمي و مجامع با ارتباط خوشه(2

 سطح پایه  سازمانیسمت  ردیف

 10 المللي بين علمي مجامع با ارتباط کارشناس 1

1 

 10 علمي مجامع و مراکز با ارتباط کارشناس 2

 10 آموزشي ارتباطات کارشناس 9

 16 المللي بين علمي مجامع با ارتباط ارشد کارشناس 4

 16 آموزشي ارتباطات ارشد کارشناس 0

 A 2 پژوهشي و مراکزعلمي و مجامع با ارتباطات امور رئيس 0
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 (6220: كد)  فناوري و توسعه پژوهش، خوشه (3

 پژوهش و توسعه منابع انسانيامور خوشه                                                 

 سطح پایه سمت سازمانی ردیف

1  
 کارشناس

 ( امور پژوهش و توسعه منابع انساني ) کارشناس
10 

1 

 10/10 پژوهش ارشد کارشناس  2

 10/10 پژوهشگر  9

 16 پژوهشگرارشد  4

0  
 ارشد کارشناس

 ( امور پژوهش و توسعه منابع انساني )ارشد کارشناس
16 

 10/16  فناوري و پژوهش ارشد کارشناس  0

 10 دقيق ابزار و برق،کنترل فناوري ارشد کارشناس  6

 10 خوردگي وکنترل حفاظت فناوري ارشد کارشناس  5

 10 زگا پاالیش فناوري ارشد کارشناس  3

 A  انرژي مصرف و سازي بهينه هاي ارشدپژوهش کارشناس  16

 A گاز انتقال فناوري ارشد کارشناس  11

 A گاز توزیع فناوري ارشد کارشناس  12

 A گاز پاالیش فناوري ارشد کارشناس  19

 A صنعتي حفاظت هاي پژوهش ارشد کارشناس  14

 A نو هاي فناوري ارشد کارشناس  10

 10 فناوري و پژوهش مسئول  10

2 

 A واستانداردسازي پژوهش امور هماهنگي مسئول  16

 A ي منابع انساني پژوهشسرپرست پروژه هاي   15

 A/B فناوري و پژوهش رئيس  13

 A /10/16 پژوهش امور رئيس  26

 A /10/16 فناوري و پژوهش امور رئيس  21

 B انساني ریيس امور پژوهش و توسعه منابع  22
9 

 C فناوري و توسعه پژوهش، امور رئيس  29

 D 4 فناوري و پژوهش مدیر  24
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 (6223: كد)  ي پژوهشي ها طرح كنترل و ريزي برنامه خوشه(4    

 سطح پایه سمت سازمانی ردیف

 10 ها پروژه ارزیابي و سيستمها طراحي کارشناس 1

1 

 16 ها پروژه ارزیابي و سيستمها طراحي ارشد کارشناس 2

 10 اقتصادي و مالي کارشناس 9

 16 قراردادها و اقتصادي مالي، ارشد کارشناس 4

 10 وبازرگاني مالي،اقتصادي فناوري ارشد کارشناس 0

 10 پژوهشکده طرح بر نظارت مسئول 0

 16 طرحها استراتژیك مطالعات مسئول 6 2

 10 پژوهشي طرحهاي استراتژیك مطالعات رئيس 5

 A 9 طرحها وکنترل ریزي برنامه رئيس 3

 (6224: كد)  رساني اطالع مركزآمارو خوشه (0

 سطح  پایه  عنوان سمت ردیف

 10 اطالعات بندي طبقه و تحليل کارشناس 1

1 
 10 اطالعات تحليل و بندي طبقه پروژه، کنترل فناوري ارشد کارشناس 2

 2 10 رساني اطالع و آمار مرکز رئيس 9
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 هايه دور نیعناو

 خوشه هاآموزشي  
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 (6220:كد)  استانداردها تدوين  شغلي  خوشه -1
 

 : يك سطح مشاغل آموزشي هاي دوره

 متالورژي و شيميايي مواد ارشد كارشناس 

 مكانيكي تجهيزات ارشد كارشناس  

 ابزاردقيق و برق ارشد كارشناس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف 

 --- 62661 مرتبط سمينارهاي و همایش  1

 10 63612   ها روش و ها سيستم تحليل و تجزیه  2

 5 63625   استرس مدیریت  3

 5 63649 نوآوري و خالقيت مدیریت  4

 10 16661   اداري مکاتبات و نگارش آئين  5

 24 12660  کاال استاندارد و بندي طبقه سيستم  6

 10 16665 نویسي گزارش  7

 10 12690   کاال شناخت  8

 10 19660  کارمندان پرورش  9

 24 19616 ارتباطي  مهارتهاي  11

 10 19319   اجتماعي شناسي روان  11

12  ENGLISH FOR OIL & GAS 1 26616 56 

 21612 10 (HSE) زیست محيط و ایمني بهداشت، مدیریت سيستم  13

 PM BOK 22662 24  پروژه استانداردمدیریت  14

 IMS 29695 10  یکپارچه مدیریت سيستم الگوي سازي مستند و الزامات تشریح  15

 29666 10 (Iso 16620)  آزمایشگاه کيفيت کنترل استاندارد سرمميزي  16

 10 29660 گاز و نفت صنعت استانداردهاي مفاهيم با آشنایي  17

 24 24669  مهندسي اقتصاد  18

 PM 20661 10  پيشگيرانه تعمييرات  19

 46 26065  آن از جلوگيري هاي روش و خوردگي  21

 24 00661  بندها نشت و اتصاالت لوله،  21

 5 00660  لوله خطوط حریم  22

 P&ID/PFD 06660 46 صنعتي خواني نقشه  23

 24 51912  گاز توزیع و انتقال پاالیش، فرآیند  24
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 (6220:كد)  استانداردها تدوين  شغلي  خوشه- 1

 

 :دو  سطحمشاغل   دوره هاي آموزشي

 مكانیك گروه ريیس 

 ابزاردقیق و برق گروه ريیس 

 فرآيند گروه ريیس 

 زيست  محیط و ،ايمني بهداشت گروه ريیس 

 سازه گروه ريیس 

 دموا و قطعات مهندسي و مطالعات ريیس 

 برداري بهره و مهندسي استانداردهاي تدوين ريیس 

 كاال استانداردهاي تدوين هاي كمیته كننده هماهنگ 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

 --- 62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 10 63669  سرپرستي پيشرفته اصول 2

 10 63664  مذاکره فنون و اصول 9

 24 63613  گيري تصميم و مسئله حل هاي روش 4

 10 63622  جلسات اداره فن 0

 10 63620   مدیریت و سازمان مباني 0

 10 63699  دانش مدیریت 6

 0S 63695 10  نگرش با کار محيط سازماندهي اصول 5

 5 63642  تيمي کار 3

 10 12641  انرژي جهاني بازرهاي   16

 92 19314 صنعتي روانشناسي 11

 10 14126 شناخت حقوق ماليکت صنعتي  12

 24 26664 انگليسي زبان به فني نویسي گزارش روشهاي و اصول 19

 10 21565  بحران مدیریت 14

 24 22660  پروژه کنترل و ریزي برنامه 10

 EFQM 29606 10 و INQA -ایران سازماني تعالي و وري بهره جایزه مدل با اشنایي 10

 10 24612  تکنولوژي مدیریت 16

 IGS  51969 10 استانداردهاي 15
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 (6220 :كد)  استانداردها تدوین  شغلي  خوشه -1
 

  :سه  دوره هاي آموزشي مشاغل سطح

 استانداردها تدوين امور ريیس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

  62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 5 63666 انگيزش ایجاد 2

 10 63610  سيستمي تفکر 9

 TRIZ 63626 5 مسئله حل هاي روش 4

 BSC 63629 5 ارزیابي متوازن هاي کارت 0

 10 63694  زمان مدیریت 0

 24 11622  جاري هاي هزینه کنترل و بودجه 6

 10 12626  مناقصات برگزاري قانون 5

 10 19661  انساني منابع مدیریت 3

 24 19662   انساني منابع استراتژي مدیریت 16

 10 19465 کارکنان عملکرد ارزیابي نظام 11

 24 22616  ارزش مهندسي 12

 5 22626   گاز و نفت هاي پروژه ریسك مدیریت 19
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  (6222:كد)  پژوهشي و علمي مراكز و مجامع با ارتباطخوشه شغلي  -2
 

 :  يك سطح دوره هاي آموزشي مشاغل

 المللي بین علمي مجامع با ارتباط كارشناس    

 علمي مجامع و مراكز با ارتباط كارشناس  

 المللي بین علمي مجامع با ارتباط ارشد كارشناس   

 آموزشي ارتباطات كارشناس  

 ات آموزشيارتباط ارشد كارشناس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

  62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 10 63612  ها روش و ها سيستم تحليل و تجزیه 2

 10 63622  جلسات اداره فن 9

 5 63625   استرس مدیریت 4

 0S 63695 10  نگرش با کار محيط سازماندهي اصول 0

 5 63649 نوآوري و خالقيت مدیریت 0

 10 16661   اداري مکاتبات و نگارش آئين 6

 10 16665 نویسي گزارش 5

 10 19660  کارمندان پرورش 3

 5 19661  کارآفریني با آشنایي 16

 10 19319   اجتماعي شناسي روان 11

 92 19314 صنعتي روانشناسي 12

 24 19616 ارتباطي  مهارتهاي 19

 24 26664    انگليسي زبان به نویسي گزارش هاي روش و اصول 14

10 ENGLISH FOR OIL & GAS 1 26616 56 

 21612 10 (HSE) زیست محيط و ایمني بهداشت، مدیریت سيستم 10

 PM BOK 22662 24  پروژه استانداردمدیریت 16

 IMS 29695 10  یکپارچه مدیریت سيستم الگوي سازي مستند و الزامات تشریح 15

 EFQM 29606 10 و INQA -ایران سازماني تعالي و وري بهره جایزه مدل با اشنایي 13

 10 29660 گاز و نفت صنعت استانداردهاي مفاهيم با آشنایي 26

 24 24669  مهندسي اقتصاد 21

 92 20666  آماري پيشرفته مفاهيم  22

 24 51912  گاز توزیع و ،انتقال پاالیش فرآیند 29
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 (6222:کد)  پژوهشي و علمي مراکز و مجامع با ارتباط  خوشه -2
 

 : دو سطح دوره هاي آموزشي مشاغل

  پژوهشي علمي مراكز و مجامع با ارتباطات امور ريیس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

 --- 62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 10 63669  سرپرستي پيشرفته اصول 2

 5 63666  انگيزش ایجاد 9

 10 63610 سيستمي تفکر 4

 TRIZ 63626 5 مسئله حل هاي روش 0

 BSC 63629 5ارزیابي متوازن کارت 0

 10 63620  مدیریت و سازماني مباني 6

 24 11622   جاري هاي هزینه کنترل و بودجه 5

 10 12626  مناقصات برگزاري قانون 3

 10 12641 جهان انرژي بازرهاي 16

 10 19661  انساني منابع مدیریت 11

 24 19662  انساني منابع استراتژیك مدیریت 12

 10 19465   کارکنان عملکرد ارزیابي نظام 19

 10 14126 صنعتي ماليکت حقوق شناخت 14

 24 22616  ارزش مهندسي 10

 10 22613  گاز و نفت پژوهشي هاي آموخته درس سازي مستند و دانش مدیریت 10

 5 22626  گاز و نفت هاي پروژه ریسك مدیریت 16



 

22 
 

 (6220:كد)  وفناوري توسعه پژوهش، خوشه شغلي -3

 (6220: كد)  انساني منابع توسعه و پژوهش امور شغلي خوشه
 

 : يك  سطح دوره هاي آموزشي مشاغل

 فناوري و ،توسعه پژوهش  ارشد پژوهشگر/پژوهشگر/ ارشد كارشناس/ كارشناس 

 ردقیق وابزا برق،كنترل فناوري 

 خوردگي وكنترل حفاظت فناوري ارشد كارشناس 

 گاز پااليش فناوري ارشد كارشناس 

 انرژي ومصرف سازي بهینه ارشدپژوهشهاي كارشناس 

 گاز انتقال فناوري ارشد كارشناس 

 گاز توزيع فناوري ارشد كارشناس 

 گاز پااليش فناوري ارشد كارشناس 

 حفاظت پژوهشهاي ارشد كارشناس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

 --- 62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 TRIZ 63626 5 مسئله حل هاي روش 2

 10 63622  جلسات اداره فن 9

 10 63699  دانش مدیریت 4

 5 63642 تيمي کار 0

 10 16665 نویسي گزارش 0

 10 19660  کارمندان پرورش 6

 24 19616 ارتباطي  مهارتهاي 5

 10 14126 صنعتي ماليکت حقوق شناخت 3

 24 26664  انگليسي زبان به نویسي گزارش هاي روش و اصول 16

11 ENGLISH FOR OIL & GAS 1 26616 56 

 21612 10 (HSE) زیست محيط و ایمني بهداشت، مدیریت سيستم 12

 PM BOK 22662 24   پروژه استانداردمدیریت 19

 24 22660  نفت صنعت هاي هاوپروژه طرح سنجي امکان 14

 24 22660  پروژه کنترل و ریزي برنامه 10

 24 22616  ارزش مهندسي 10

 10 22613  گاز و نفت پژوهشي هاي آموخته درس سازي مستند و دانش مدیریت 16

 24 22620 *پروژه مهندسي مدیریت 15

 24 22626  پروژه در هزینه مدیریت 13

 10 29660 گاز و نفت صنعت استانداردهاي مفاهيم با آشنایي 26

 24 24669  مهندسي اقتصاد 21

 5 24660  سپاري برون 22
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  .دوره هاي آموزشي ستاره دار مختص سمتهاي مدیریت پژوهش و فناوري مي باشد *

 (6220:كد)  فناوري و توسعه پژوهش، خوشه شغلي -3

 (6220: كد)  انساني منابع توسعه و پژوهش امور شغلي خوشه
 

 : يك  سطح دوره هاي آموزشي مشاغل

 فناوري و ،توسعه پژوهش  ارشد پژوهشگر/پژوهشگر/ ارشد كارشناس/ كارشناس 

 ردقیق وابزا برق،كنترل فناوري 

 خوردگي وكنترل حفاظت فناوري ارشد كارشناس 

 گاز پااليش فناوري ارشد كارشناس 

 انرژي ومصرف سازي بهینه ارشدپژوهشهاي كارشناس 

 گاز انتقال فناوري ارشد كارشناس 

 گاز توزيع فناوري ارشد كارشناس 

 گاز پااليش فناوري ارشد كارشناس 

 حفاظت پژوهشهاي ارشد كارشناس 
 

 مدت  دوره دورهكد  هاي آموزشيعناوين دوره رديف

 COMFAR 24611 24 اقتصادي سنجي امکان افزار نرم 29

 10 24612  تکنولوژي مدیریت 24

 5 20616  نویسي پروپزال اصول 20

 10 20611  انگليسي و فارسي زبان به پژوهشي و علمي هاي مقاله انتشار و تدوین 20

 46 26065 * مقدماتي کنترل هاي روش و فلزات خوردگي 26

 24 01649 * گاز تصفيه واحدهاي در پاالیش عمليات 25

 24 00612 * انرژي ریزي برنامه و مدیریت 23

 24 51960 نگهداري و تعميرات  ،اي تقليل فشار بهره برداريیستگاهه ا 96

 24 51966 ایستگاههاي تقویت فشار گاز و بهره برداري ار انها  91

 24 51912  گاز توزیع و انتقال پاالیش، فرآیند 92
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 (6220:كد)  وفناوري توسعه پژوهش، شغلي خوشه-3

 (6220: كد)  انساني منابع توسعه و پژوهش امور شغلي خوشه
 

 :  دوسطح  مشاغل آموزشي هاي دوره

 وفناوري پژوهش مسئول 

  واستانداردسازي پژوهش امور هماهنگي مسئول  

  وفناوري پژوهش رئیس  

 پژوهش امور رئیس 

  وفناوري پژوهش امور رئیس 

 (امور پژوهش و توسعه منابع انساني )  سرپرست پروژه هاي پژوهشي  
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

 --- 62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 10 63669  سرپرستي پيشرفته اصول 2

 10 63664  مذاکره فنون و اصول 9

 5 63666 انگيزش ایجاد 4

 24 63616  استراتژیك ریزي برنامه 0

 24 63613  گيري تصميم و مسئله حل هاي روش 0

 BSC 63629 5ارزیابي متوازن کارت 6

 24 11622   جاري هاي هزینه وکنترل بودجه 3

 10 19661  انساني منابع مدیریت 16

 5 19666 هوش هيجاني 11

 24 14061           ابعاد حقوقي پيمان 12

 10 22611 نفت صنعت هاي پروژه در منابع و هزینه کار، شکست ساختار 19

 5 22626   گاز و نفت هاي پروژه در ریسك مدیریت 14

 5 29666  سيگما 0 10
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 .مي باشد امور پژوهش و توسعه منابع انسانيمختص سمت ریيس *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6220:كد)  وفناوري پژوهش،توسعه شغلي  خوشه-3

 (6220: كد)  انساني منابع توسعه و پژوهش امور شغلي خوشه
 

  : سهسطح  دوره هاي آموزشي مشاغل

 وفناوري پژوهش،توسعه امور رئیس 

  ( امور پژوهش و توسعه منابع انساني) ريیس امور پژوهش و توسعه منابع انساني 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

  62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 24 63660  مدیریت اقتصاد 2

 10 63619  تخصصي مادر هاي شرکت راهبردي ،هدایت سازماندهي بر تحليلي 9

 10 63610  سيستمي تفکر 4

 10 63610  استراتژیك تفکر 0

 10 63615  سازي تيم 0

 10 63621  مدیریت اطالعات هاي سيستم 6

 10 63620  مدیریت و سازمان مباني 5

 5 63625  استرس مدیریت 3

 10 63646  پيشرفته وري بهره مدیریت 16

 10 12641 جهان انرژي بازرهاي 11

 24 19669 * مدیریت رفتار سازماني 12

 10 19465  کارکنان عملکرد ارزیابي نظام 19

 10 21612  زیست محيط و ،ایمني بهداشت مدیریت سيستم 14

 10 00616 انرژي زمينه در محيطي زیست المللي بين پيمانهاي 10
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 (6220:كد)  وفناوري توسعه پژوهش، خوشه -3

 (6220: كد)  انساني منابع توسعه و پژوهش امور شغلي خوشه
 

  : چهارسطح  دوره هاي آموزشي مشاغل

 وفناوري پژوهش مدير 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

  62661  مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 24 63665  مدیریتي هاي بازي 2

 10 63663  سازمان بالندگي 9

 10 63624 شایستگي هاي رهبري  4

 5 63623 ها استعداد مدیریت 0

 5 63691   تعارض مدیریت 0

 10 63692  تغيير مدیریت 6

 10 63694  زمان مدیریت 5

 10 63696  نگرش تغيير و نگرش 3

 EFQM 29606 10 و INQA -ایران سازماني تعالي و وري بهره جایزه مدل با اشنایي 16

 10 20669  پژوهش و تحقيق گذاري سياست و مدیریت 11
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 (6223:كد)  پژوهشي هاي طرح كنترل و ريزي برنامه شغلي خوشه -4
 

  :يك سطح دوره هاي آموزشي مشاغل

 پروژه سیستمهاوارزيابي طراحي كارشناس 

  پروژه سیستمهاوارزيابي طراحي ارشد كارشناس  

 اقتصادي و مالي كارشناس 

 وقراردادها ،اقتصادي مالي ارشد كارشناس 

 (جنوبي پ)وبازرگاني مالي،اقتصادي فناوري ارشد كارشناس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

 --- 62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 10 63612   ها روش و ها سيستم تحليل و تجزیه  2

 5 63625   استرس مدیریت 9

 0S 63695 10 نگرش با کار محيط سازماندهي اصول 4

 5 63642  تيمي کار 0

 5 63649 نوآوري و خالقيت مدیریت 0

 10 16661   اداري مکاتبات و نگارش آئين 6

 10 16665 نویسي گزارش 5

 10 12626  قانون برگزاري مناقصات  3

 10 19660  کارمندان پرورش 16

 92 19314  صنعتي شناسي روان 11

 24 19616 ارتباطي  مهارتهاي 12

19 ENGLISH FOR OIL & GAS 1 26616 56 

 PM BOK 22662 24  پروژه استانداردمدیریت 14

 24 22660 نفت صنعت هاي پروژه و طرحها سنجي امکان 10

 24 22660  پروژه کنترل و ریزي برنامه 10

 24 22616  ارزش مهندسي 16

افزار نرم 15 . Project Ms مقدماتي    22691 24 

 IMS 29695 10  یکپارچه مدیریت سيستم الگوي سازي مستند و الزامات تشریح 13

 EFQM 29606 10 و INQA -ایران سازماني تعالي و وري بهره جایزه مدل با اشنایي 26

 24 24669  مهندسي اقتصاد 21

 10 24612  تکنولوژي مدیریت 22
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 (6229:کد)  پژوهشي هاي طرح کنترل و ریزي برنامه  شغلي  خوشه-4

 

 :دوسطح  دوره هاي آموزشي مشاغل

  پژوهشكده برطرح نظارت مسئول 

  طرحها استراتژيك مطالعات مسئول 

   ( انتقال)پژوهشي طرحهاي استراتژيك مطالعات رئیس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

 --- 62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 10 63669 سرپرستي پيشرفته اصول 2

 10 63664  مذاکره فنون و اصول 9

 24 63616  استراتژیك  ریزي برنامه 4

 TRIZ 63626 5 مسئله حل روش 0

 10 63622  جلسات اداره فن 0

 BSC 63629 5 ارزیابي متوازن کارت 6

 10 63699  دانش مدیریت 5

 BP 19664 10 کارآفرینانه هاي پروژه توجيهي هاي طرح تدوین 3

 10 21565  بحران مدیریت 16

 5 24660  سپاري برون 11
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 (6223:كد)  پژوهشي هاي طرح کنترل و ریزي برنامه شغلي خوشه -4
 

 : سه سطح دوره هاي آموزشي مشاغل

 طرحها وكنترل ريزي برنامه رئیس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

  62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 5 63666  انگيزش ایجاد 2

 10 63610  سيستمي تفکر 9

 10 63616  ریزي برنامه هاي تکنيك 4

 MIS 63621 10 مدیریتي اطالعاتي هاي سيستم 0

 10 63620   مدیریت و سازمان مباني 0

 10 63692  تغيير مدیریت 6

 10 63694   زمان مدیریت 5

 24 11622   جاري هاي هزینه وکنترل بودجه 3

 10 19661  انساني منابع مدیریت 16

 10 19465  کارکنان عملکرد ارزیابي نظام 11

 5 22626  گاز و نفت هاي پروژه ریسك مدیریت 12
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 (6224:كد)  رساني اطالع و آمار مرکز خوشه شغلي -0
 

 :يكسطح  دوره هاي آموزشي مشاغل

 اطالعات بندي وطبقه تحلیل كارشناس 

 (جنوبي پ)اطالعات وتحلیل بندي پروژه،طبقه كنترل فناوري ارشد كارشناس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

  62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 24 66160 تبادل اطالعات  فضاي در امنيت 2

 Bench Marking 63660 5 الگوبرداري 9

 MIS 63621 10 ت اطالعا مدیریت سيستم 4

 10 63699  دانش مدیریت 0

 0S 63695 10 نگرش با کار محيط سازماندهي اصول 0

 24 16664  اسناد داري نگه هاي روش و بایگاني اصول 6

 10 16665 نویسي گزارش 5

 10 19660  کارمندان پرورش 3

 24 19616 ارتباطي  مهارتهاي 16

 10 15662  اطالعاتي جامعه با آشنایي 11

 10 15616  فني اسناد سازماندهي 12

 24 15611 ( 1) اطالعاتي منابع سازماندهي 19

14 ENGLISH FOR OIL & GAS 1 26616 56 

 92 20664  توصيفي آمار 10

 SPSS 20614 92 آماري افزار نرم  10

 ADOBE PHOTOSHOP 91662 92 مقدماتي 16

اطالعات امنيت مدیر 15  –CISM 90616 46 

 24 90666 (  مقدماتي) وب صفحات طراحي 13

 24 51912 گاز توزیع و ،انتقال پاالیش فرآیند 26
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 (6224:کد)   رساني اطالع و مرکزآمار خوشه شغلي-0
 

 :دوسطح  دوره هاي آموزشي مشاغل

  رساني مركزآمارواطالع رئیس 
 

 مدت  دوره كد دوره هاي آموزشيعناوين دوره رديف

 --- 62661 مرتبط سمينارهاي و همایش 1

 10 63669  سرپرستي پيشرفته اصول 2

 10 63664 مذاکره فنون و اصول 9

 10 63615  سازي تيم 4

 24 63613  گيري تصميم و مسئله حل روش 0

 10 63622  جلسات اداره فن 0

 10 63620 مدیریت و سازمان مباني 6

 10 19465  کارکنان عملکرد ارزیابي نظام 5

 10 15665   سازماندهي در نوین راهکردهاي 3

 10 15663  یابي اطالع رفتارهاي 16

 10 15612 (2) اطالعاتي منابع سازماندهي 11

 10 22613  گاز و نفت پژوهشي هاي آموخته درس سازي مستند و دانش مدیریت 12

 IMS 29695 10  یکپارچه مدیریت سيستم الگوي سازي مستند و الزامات تشریح 19

 EFQM 29605 10 و INQA  مدل اساس بر ارزیابي خود 14

 5 24660  سپاري برون 10

 SPSS 20610 92 پيشرفته آماري افزار نرم 10

16 ISMS اطالعات امنيت مدیریت سيستم  90664 92 
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 صفحات  ساعت زمان كد دوره عنوان رديف

 93 24 66160  اطالعات تبادل فضاي در امنيت 1

 46 10 63669 سرپرستي پيشرفته اصول 2

 41 10 63664 مذاکره فنون و اصول 9

 42 24 63660 مدیریت اقتصاد 4

برداري الگو 0 -Bench marking 63660 5 49 

 44 5 63666 انگيزش ایجاد 0

 40 24 63665 مدیریتي بازیهاي 6

 40 10 63663 سازماني بالندگي 5

 46 24 63616  استراتژیك ریزي برنامه 3

 45 10 63612 روشها و ها سيستم تحليل و تجزیه 16

 43 10 63619 مادرتخصصي شرکتهاي وراهبري هدایت برسازماندهي تحليلي 11

 06 10 63610 سيستمي تفکر 12

 01 5 63610 تفکراستراتژیك 19

 02 10 63616 ریزي برنامه تکنيکهاي 14

 09 10 63615 سازي تيم 10

 04 24 63613 گيري تصميم و مسئله حل روشهاي 10

 TRIZ 63626 5 00 مسئاله حل روشهاي 16

 MIS  63621 10 00مدیریت اطالعات هاي سيستم 15

 06 10 63622 جلسات اداره فن 13

ارزیابي متوازن کارت 26  -BSC 63629 5 05 

 03 10 63624 شایستگي هاي رهبري  21

 06 10 63620 مدیریت و سازمان مباني 22

 01 5 63625 استرس مدیریت 29

 02 5 63623 استعدادها مدیریت 24

 09 5 63691 تعارض مدیریت 20

 04 10 63692 تغيير مدیریت 20

 00 10 63699 دانش مدیریت 26

 00 10 63694 زمان مدیریت 25

 06 10 63696 نگرش تغيير و نگرش 23

 0S   63695 10 05نگرش با کار محيط سازماندهي اصول 96

 03 10 63646 پيشرفته وري بهره مدیریت 91

 66 5 63642 تيمي کار 92

 61 5  63649 (خالق بازیهاي کارگاه) نوآوري و خالقيت مدیریت 99

 62 10 16661 اداري مکاتبات و نگارش آئين 94

 69 24 16664 اسناد نگهداري وروشهاي بایگاني اصول 90

 64 10 16665 گزارش نویسي 90
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 صفحات ساعت زمان کد دوره عنوان ردیف

 60 24 11660 مالي غير مدیران براي حسابداري 96

 60 24 11622 جاري هاي هزینه کنترل و بودجه 95

 66 24 12660 کاال استاندارد و بندي طبقه سيستم 93

 65 24 12626 مناقصات برگزاري قانون 46

 63 10 12690 کاال شناخت 41

 56 10 12641 جهان انرژي بازرهاي 42

 51 10 19661 مدیریت منابع انساني 49

 52 24 19662 مدیریت استراتژیك انساني 44

 59 24 19669                                                    مدیریت رفتار سازماني 40

 54 10 19660 پرورش کارمندان 40

 50 5 19666 هوش هيجاني 46

 50 24 19616                   مهارتهاي ارتباطي 45

 56 10 19465 نظام ارزیابي عملکرد کارکنان 43

 55 5 19661 آشنایي با کار افریني 06

 19664 10 53 (BP)کارآفرینانه هاي پروژه توجيهي هاي طرح تدوین 01

 36 10 19319 اجتماعي روانشناسي 02

 31 92 19314 صنعتي روانشناسي 09

 32 10 14126 شناخت حقوق مالکيت صنعتي 04

 39 24 14061           ابعاد حقوقي پيمان 00

 34 10 15662 اطالعاتي باجامعه آشنایي 00

 30 10 15665 اطالعات سازماندهي در نوین راهکردهاي 06

 30 10 15663 یابي اطالع رفتارهاي 05

 36 10 15616 فني اسناد سازماندهي 03

 35 24 15611 1اطالعاتي منابع سازماندهي 06

 33 10 15612 2اطالعاتي منابع سازماندهي 01

 166 10 26669 انگليسي زبان به وفني علمي،پژوهشي هاي مقاله نگارش در مهارت 02

 161 24 26664 انگليسي زبان به فني گزارشنویسي روشهاي و اصول 09

04 ENGLISH FOR OIL & GAS 1 26616 56 162 

 21612 10 169 (HSE) زیست محيط و بهداشت،ایمني مدیریت سيستم 00

 164 10 21565 بحران مدیریت 00

 PMBOK 22662 24 160مبناي بر پروژه مدیریت استاندارد 06

 160 24 22660 نفت و صنعت  هاي پروژه و طرحها سنجي امکان 05

 166 24 22660 پروژه کنترل و ریزي برنامه 03

 165 24 22616 ارزش مهندسي 66

 163 10 22611 ساختار شکست کار ، هزینه و منابع در پروژه هاي نفت 61

 116 10 22613 گاز و نفت هاي پروژه هاي آموخته درس مستندسازي و دانش مدیریت 62
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 صفحات ساعت زمان کد دوره عنوان ردیف

 111 5 22626 گاز و نفت هاي پروژه ریسك مدیریت 69

 112 24 22620 پروژه مهندسي مدیریت 64

 119 24 22626 پروژه در هزینه مدیریت 60

 114 24 22691 افزار نرم  MS PROJECT  مقدماتي 60

 IMS 29695 10 110 - یکپارچه مدیریت الگویسيستم مستندسازي و الزامات تشریح 66

 EFQM 29606 10 110 و INQA -ایران سازماني تعالي و وري بهره جایزه مدل با اشنایي 65

 EFQM 29605 10 116 و INQA  مدل اساس بر ارزیابي خود 63

 ISO 16620 29666 24 115   آزمایشگاهها کيفيت استانداردسيستم سرمميزي 56

 113 10  29660 گاز و نفت صنعت استانداردهاي مفاهيم با آشنایي 51

 126 5 29666 سيگما 0  52

 121 24 24669 مهندسي اقتصاد 59

 122 5  24660 سپاري برون 54

 COMFAR 24611 24 129  اقتصادي سنجي امکان افزار نرم 50

 124 10 24612 تکنولوژي مدیریت 50

پيشگيرانه تعميرات 56 - PM 20661 10 120 

 120 10 20669 وتوسعه تحقيق سياستگذاري و مدیریت 55

 126 92 20664  توصيفي آمار 53

 125 92 20666 آماري پيشرفته مفاهيم 36

 123 5 20616  نویسي پروپزال اصول 31

 196 10 20611  انگليسي و فارسي زبان به پژوهشي -علمي هاي مقاله انتشار و تدوین 32

 191 92 20614  مقدماتي-SPSS آماري افزار نرم 39

 192 92 20610 پيشرفته-SPSS آماري افزار نرم 34

 199 46 26065 مقدماتي - کنترل روشهاي و فلزات خوردگي 30

 ADOBE PHOTOSHOP 91662 92 194 مقدماتي 30

اطالعات امنيت مدیریت سيستم مباني و اصول 36   ISMS 90664 92 190 

 CISM  - 90616 46 190اطالعات امنيت مدیر 35

 196 24 90666 (مقدماتي)وب صفحات طراحي 33

 195 24 00661 بندها نشت و اتصاالت لوله، 166

 193 5 00660 حریم خطوط لوله  161

 146 46 06660 صنعتي خواني نقشه و کشي نقشه 162

 141 24 01649 گاز تصفيه واحدهاي در پاالیش عمليات 169

 142 24 00612  انرژي ریزي برنامه و مدیریت 164

 149 10 00616 انرژي زمينه در محيطي زیست المللي بين پيمانهاي 160

 144 10 51969  گازرساني حوزه در IGS استانداردهاي 160

 140 24 51960 ایستگاههاي تقليل فشار بهره برداري ،نگهداري و تعمييرات  166

 140 24 51966 ایستگاه تقویت فشارگاز و بهره برداري از انها  165
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 146 24 51912 گاز توزیع و انتقال پاالیش، فرآیند 163
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