تقویم آموزشی 9314
دپبرتوبى آهَسش خبًِ اًزصی ،ثِ عٌَاى یىی اس ثخص ّبی فعبل ٍ پزسبثمِ در حَسُ آهَسش هذیزیت ٍ هویشی اًزصی ،ثب ّوىبری اسبتیذ ثزتز ایي رضتِ در سطح وطَر در ًظز دارد تب
دٍرُ ّبی جذیذ آهَسضی در سبل ،94را ثب رٍیىزدی ًَ ٍ هتفبٍت آغبس ًوبیذ ،وِ عالٍُ ثز پَضص وـبهل ولیِ هجبحث ،توزوش آى ثز رٍی ویفیت ٍ وبرثزدی ثَدى آى در جْت اًـگیشش
هـذیزاى ،وبرضٌبسبى ٍ عاللِ هٌذاى ثِ هجبحث اًزصی ثبضذ .تمَین آهَسضی سبل 94ضبهل  6دٍرُ آهَسش جبهع هذیزیت اًزصی است وِ اس هزدادهبُ لغبیت ثْوي هبُ سبل  94ثزگشار
هیگزدد.
 توبهی دٍرُ ّبی آهَسضی در اتبق جلسبت ّتل ًٍَط ثزگشار هی گزدد.
 هذرن هعتجز پبیبى دٍرُ اس  France Certثب وست حذالل ًوزُ در آسهَى ًْبیی صبدر هی گزدد.

نحوه ثبت نام:
 توبط ثب ٍاحذ آهَسش /داًلَد فزم ثجت ًبم
 تىویل فزم ثجت ًبم
ٍ اریش فیص
 ارسبل فزم ٍ فیص ٍاریشی
جْت اطالعبت ثیطتز ثب ضوبرُ توبطّبی ( 44810176-7خبًن طبّزی) هسئَل ّوبٌّگی ٍاحذ آهَسش توبط حبصل فزهبئیذ.
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تقویم آموزشی 9314
هر چه بیطتر تالش کنیذ ،بخت و اقبال بیطتری میابیذ( .برایان تریسی)

عٌَاى دٍرُ

هذیزیت استزاتضیه اًزصی در صٌبیع

کذ دوره

EH - 9401

زمان برگساری

 8هزداد (پٌجطٌجِ)

مذرس

هٌْذط هجتجی حبجیبى
 هذیزاى

مخاطبین
دوره

 هذیزاى اًزصی صٌبیع
 وبرضٌبسبى اًزصی ،هىبًیه ،ضیوی ،اثشاردلیك ،ثزق ٍ هحیط سیست
 داًطجَیبى ٍ وبرضٌبسبى رضتِّبی هزتجط
 ٍ ولیِ عاللِ هٌذاى

شهریه

 185,000تَهبى
محل برگساری :اتاق جلسات هتل ونوس
پذیزایی :هیبى ٍعذُ ٍ ًبّبر
ارائِ گَاّیٌبهِ ثیيالوللی اس France Cert
جْت ثبسدیذ اس سزفصل هطبلت ٍ رسٍهِ اسبتیذ ثِ سبیت  WWW.EnergyHouse.irهزاجعِ فزهبئیذ.
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تقویم آموزشی 9314
هر چه بیطتر تالش کنیذ ،بخت و اقبال بیطتری میابیذ( .برایان تریسی)

عٌَاى دٍرُ

ارسیبثی فٌی ٍ وبرثزدی تىٌیه تزهَگزافی در هویشی اًزصی صٌبیع ٍ سبختوبى

کذ دوره

EH -9402

زمان برگساری

 12ضْزیَر (پٌجطٌجِ)

مذرس

هٌْذط فبضل
 هذیزاى صٌبیع

مخاطبین
دوره

 هذیزاى اًزصی ٍ تبسیسبت صٌبیع
 وبرضٌبسبى ارضذ اًزصی ،هىبًیه ،ضیوی ،اثشاردلیك ،ثزق ٍ هحیط سیست
 وبرضٌبسبى تبسیسبت سبختوبى ٍ صٌعت
 داًطجَیبى ٍ وبرضٌبسبى رضتِّبی هزتجط
ٍ ولیِ عاللِ هٌذاى

شهریه

 185,000تَهبى
محل برگساری :اتاق جلسات هتل ونوس
پذیزایی :هیبى ٍعذُ ٍ ًبّبر
ارائِ گَاّیٌبهِ ثیيالوللی اس France Cert
جْت ثبسدیذ اس سزفصل هطبلت ٍ رسٍهِ اسبتیذ ثِ سبیت  WWW.EnergyHouse.irهزاجعِ فزهبئیذ.
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تقویم آموزشی 9314
هر چه بیطتر تالش کنیذ ،بخت و اقبال بیطتری میابیذ( .برایان تریسی)

عٌَاى دٍرُ

استفبدُ اس سیستن هحه سًی ( )Bench Markingدر ارسیبثی ٍضعیت اًزصی صٌبیع

کذ دوره

EH -9403

زمان برگساری

 17-16هْز (پٌجطٌجِ ٍ جوعِ)

مذرس

هٌْذط هْذی ضىَری
 هذیزاى اًزصی صٌبیع

مخاطبین
دوره

 هذیزاى سبختوبى
 هٌْذسیي عوزاى ٍ هعوبری
 وبرضٌبسبى ارضذ اًزصی ،هىبًیه ،ضیوی ،اثشاردلیك ،ثزق ،تبسیسبت ٍ هحیط سیست
 داًطجَیبى ٍ وبرضٌبسبى رضتِّبی هزتجط
 ٍ ولیِ عاللِ هٌذاى

شهریه

 260,000تَهبى
محل برگساری :اتاق جلسات هتل ونوس
پذیزایی :هیبى ٍعذُ ٍ ًبّبر
ارائِ گَاّیٌبهِ ثیيالوللی اس France Cert
جْت ثبسدیذ اس سزفصل هطبلت ٍ رسٍهِ اسبتیذ ثِ سبیت  WWW.EnergyHouse.irهزاجعِ فزهبئیذ.
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تقویم آموزشی 9314
هر چه بیطتر تالش کنیذ ،بخت و اقبال بیطتری میابیذ( .برایان تریسی)

عٌَاى دٍرُ

هویشی فٌی اًزصی در سبختوبى ثب رٍیىزد هجحث  19همزرات هلی

کذ دوره

EH -9404

زمان برگساری

 28آثبى (پٌجطٌجِ)

مذرس

دوتز هحوذرضب هظفزیبى
 هذیزاى صٌبیع

مخاطبین
دوره

 هذیزاى اًزصی صٌبیع
 وبرضٌبسبى ارضذ اًزصی ،هىبًیه ،ضیوی ،اثشاردلیك ،ثزق ،تبسیسبت ٍ هحیط سیست
 داًطجَیبى ٍ وبرضٌبسبى رضتِّبی هزتجط
ٍ ولیِ عاللِ هٌذاى

شهریه

 185,000تَهبى
محل برگساری :اتاق جلسات هتل ونوس
پذیزایی :هیبى ٍعذُ ٍ ًبّبر
ارائِ گَاّیٌبهِ ثیيالوللی اس France Cert
جْت ثبسدیذ اس سزفصل هطبلت ٍ رسٍهِ اسبتیذ ثِ سبیت  WWW.EnergyHouse.irهزاجعِ فزهبئیذ.
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تقویم آموزشی 9314
هر چه بیطتر تالش کنیذ ،بخت و اقبال بیطتری میابیذ( .برایان تریسی)

عٌَاى دٍرُ

طزاحی ٍ وبرثزد سیستن ّبی تَلیذ ثزق خَرضیذی

کذ دوره

EH -9405

زمان برگساری

 4 ٍ 3دی (پٌجطٌجِ ٍ جوعِ)

مذرس

هٌْذط اهیز فالحتىبر
 هذیزاى صٌبیع

مخاطبین
دوره

 هذیزاى اًزصی صٌبیع
 هذیزاى سبختوبى
 وبرضٌبسبى ارضذ اًزصی ،هىبًیه ،ضیوی ،اثشاردلیك ،ثزق ،تبسیسبت ٍ هحیط سیست
 داًطجَیبى ٍ وبرضٌبسبى رضتِّبی هزتجط
ٍ ولیِ عاللِ هٌذاى

شهریه

 185,000تَهبى
محل برگساری :اتاق جلسات هتل ونوس
پذیزایی :هیبى ٍعذُ ٍ ًبّبر
ارائِ گَاّیٌبهِ ثیيالوللی اس France Cert
جْت ثبسدیذ اس سزفصل هطبلت ٍ رسٍهِ اسبتیذ ثِ سبیت  WWW.EnergyHouse.irهزاجعِ فزهبئیذ.

|Page7

آدرس :تهران -باالتر از میذان پونک -بعذ از نیایص -نبص بابازاده -ساختمان طبرستان -طبقه  2ضماره تماس 7 :و 77181874
www.EnergyHouse.ir

تقویم آموزشی 9314
هر چه بیطتر تالش کنیذ ،بخت و اقبال بیطتری میابیذ( .برایان تریسی)

عٌَاى دٍرُ

هویشی اًزصی در صٌعت ثب رٍیىزد استبًذاردّبی ٍ ISO 50002
تطزیح رٍیىزد استبًذاردّبی ( ISO 50006تعییي خط هجٌب) ٍ ( ISO 50001صحِ گذاری ثز عولىزد اًزصی)

کذ دوره

EH-9406

زمان برگساری

 16-15ثْوي )پٌجطٌجِ ٍ جوعِ)

مذرس

دوتز علیشادُ ٍ دوتز عزة
 هذیزاى

مخاطبین
دوره

 هذیزاى اًزصی صٌبیع
 وبرضٌبسبى ثزق در صٌبیع
 وبرضٌبسبى ارضذ اًزصی ،هىبًیه ،ضیوی ،اثشاردلیك ،ثزق ،تبسیسبت ٍ هحیط سیست
 داًطجَیبى ٍ وبرضٌبسبى رضتِّبی هزتجط
 ٍ ولیِ عاللِ هٌذاى

شهریه

 320,000تَهبى
محل برگساری :اتاق جلسات هتل ونوس
پذیزایی :هیبى ٍعذُ ٍ ًبّبر
ارائِ گَاّیٌبهِ ثیيالوللی اس France Cert
جْت ثبسدیذ اس سزفصل هطبلت ٍ رسٍهِ اسبتیذ ثِ سبیت  WWW.EnergyHouse.irهزاجعِ فزهبئیذ.
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سایر دوره ها به درخواست ارگان ها و سازمان ها در محل مورد نظر برگسار خواهذ شذ.

کذ دوره

عنوان دوره

مذت دوره

EH -9407

هذیزیت اًزصی عوَهی

یه رٍسُ

EH -9408

هذیزیت هصزف ٍ هویشی اًزصی در سبختوبى

یه رٍسُ

EH -9409

طزاحی ،پیبدُ سبسی ٍ ًگْذاری سیستن هذیزیت اًزصی در سبختوبى

دٍ رٍسُ

EH -9410

طزاحی ٍ وبرثزد سیستن ّبی خَرضیذی

یه رٍسُ

EH -9411

آضٌبیی ثب ًزم افشارّبی هٌْذسی اًزصی

یه رٍسُ

EH -9412

آضٌبیی ثب ضیَُ ثبسًگزی اًزصی ثز اسبط استبًذارد ISO 50001

یه رٍسُ

EH -9413

تطزیح پیطزفتِ تىٌیه ّبی تزهَگزافی در صٌبیع ٍ سبختوبى

سِ رٍسُ

EH -9414

هذیزیت ٍ هویشی اًزصی در ًیزٍگبُ

دٍ رٍسُ

EH -9415

آهَسش ًزم افشار  carrier-hap 4.5ثِ ّوزاُ ضجیِ سبسی اًزصی تبسیسبت هزوشی سبختوبى

دٍ رٍسُ

EH -9416

ضجیِ سبسی فزآیٌذّبی صٌعتی در ًزم افشار  HYSYSهمذهبتی ٍ پیطزفتِ

چْبر رٍسُ

EH -9417

هذیزیت اًزصی در تبسیسبت حزارتی ٍ ثزٍدتی

یه رٍسُ

EH -9418

طزاحی سیستن ّبی ثبسیبفت حزارت در صٌبیع فزایٌذی

دٍ رٍسُ

EH -9419

BMSهمذهبتی ٍ پیطزفتِ

دٍ رٍسُ

EH -9420

تَلیذ ّوشهبى ثزق ٍ حزارت CHP

دٍ رٍسُ

EH -9421

اصَل ٍ وبرثزد اًزصی ّبی تجذیذپذیز

دٍ رٍسُ

EH -9422

رٍضْبی وبرثزدی وبّص هصزف اًزصی الىتزیىی در صٌبیع اًزصی ثز

دٍ رٍسُ

EH -9423

ثْیٌِ سبسی سیستن ّبی ثخبر

یه رٍسُ

EH -9424

رٍش ّبی هذیزیت ٍ وٌتزل اًزصی در فزآیٌذّبی احتزاق ،هطعل ٍ وَرُ ّبی ثخبر

یه رٍسُ

EH -9425

هذیزیت اًزصی در ووپزسَرّب پوپ ّب ٍ في ّب

یه رٍسُ

EH -9426

آضٌبیی ثب الشاهبت استبًذاردّبی هذیزیت اًزصی EN16001 , ISO 50001

دٍ رٍسُ

EH -9427

اصَل ٍ هجبًی هویشی ٍ تحلیل هصبرف اًزصی ثز اسبط استبًذارد AS/NZS3598 ,ISO50002

دٍ رٍسُ

EH -9428

ارسیبثی ،اًذاسُ گیزی ٍ صحِ گذاری خط هجٌب ٍ ضبخص ّبی عولىزد اًزصی در سبسهبى

دٍ رٍسُ

EH -9429

هذیزیت پیطزفتِ اًزصی حزارتی در صٌعت

چْبر رٍسُ

EH -9430

طزاحی ٍ پیبدُ سبسی سیستن هذیزیت اًزصی در سبسهبى ّب

دٍ رٍسُ
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