
 

STUDENTS TRAINING COURSE 

 
 نام شرکت نام خانوادگی نام  ردیف

 
 و لجن مازاد  BOD/CODسمینار آموزش بیوتک در کاهش 

 (03.09.69)آموزشی پتروشیمی تبریزمرکز 

 
 تبریزپتروشیمی  عبدی سلطان حسین 1

 
 تبریزپتروشیمی  ترابی سید رضی 2

 
 تبریزپتروشیمی  اکبری عادل 3

 
 تبریزپتروشیمی  فیلط عباس 4

 
 تبریزپتروشیمی  علیشیری علی 5

 
 تبریزپتروشیمی  حقیقی فر حسین 6

 
 تبریزپتروشیمی  کیاور کاظم 7

 
 تبریزپتروشیمی  فرج نژاد حمیدرضا  8



 
 تبریزپتروشیمی  ترابی حمید 9

 
 تبریزپتروشیمی  عماری ابولفضل 11

 
 تبریزپتروشیمی  خوش بهاری محمد 11

 
 تبریزپتروشیمی  تارویردی پور یعل 12

 

(          (RO 96/08/23-24دوره تصفیه آب مبانی و بهره برداری سیستمهای اسمز معکوس

 مرکز آموزش پندآب تدبیر )تهران(

 
 پتروشیمی کردستان شریفیان محمد صدیق 1

 
 پتروشیمی کردستان ملکی افشین 2

 
 پتروشیمی کردستان احسان دوست آرش 3

 
 پتروشیمی کردستان مرادی شهاب 4

 
 پتروشیمی کردستان احمدی مهدی 5

 
 پتروشیمی کردستان محمدی محمد 6



 
 پتروشیمی مارون بوری پور محمود 7

 
 پتروشیمی مارون نظری پور امیر 8

 
 پتروشیمی مارون مختاری نژاد سهراب 9

 
 پتروشیمی رازی بندریان اسماعیل 11

 
 پتروشیمی رازی رازی محمد 11

 
 پتروشیمی رازی جلیهمی علی 12

 
 پتروشیمی رازی باوادی خواه مهدی  13

 
 پتروشیمی رازی قریبیان شمس اله 14

 
 پتروشیمی رازی نظربیگی علیرضا 15

 
 پتروشیمی زاگرس فتحی محمدرضا 16



 
 پتروشیمی زاگرس حاجی آودی خسرو 17

 
 پتروشیمی زاگرس قلیپور محمد 18

 
 بهراننفت  عبدوس نوید 19

 
 نفت بهران باشوکی محسن 21

 
(                 50/90/03الی  52/90/03دوره گام به گام با بهره برداری تصفیه خانه های فاضالب )

 مرکز آموزش پندآب تدبیر )تهران(

 
 پیام آوران ندای فارس قاسمی غالمحسن 1

 
 مهندسی و ساخت توربین مپنا صفوی میرمحله سید ساالر 2

 
 پاالیش گاز ایالم دستمالچی سعودم 3

 
 پتروشیمی کردستان شکری سید مسعود 4

 
 پتروشیمی کردستان روشنی علی  5

 
 پتروشیمی کردستان مریدویسی مهرداد 6

 
 پتروشیمی کردستان مفاخری سامان 7



 
 کشت و صنعت فارابی حاتمی فیض علی 8

 
 عالیفرد)سن ایچ( جعفرزاده شورکائی سید رضا 9

 
 جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی قشالقی قدیم محمد 11

 
 آب و فاضالب روستایی استان فارس نصیری علی 11

 
(                                   05/90/03سمینارکاربرد بیوتکنولوژی در کشاورزی و شیالت )      

    مرکز آموزش پندآب تدبیر )تهران(

 
 صنعت امیر کبیرکشت  و  باب گپیان شوشتری نادر 1

 
 کشت  و صنعت امیر کبیر زارعی شعبان 2

 
 کشت  و صنعت امیر کبیر حاجی شرفی حسین 3

 
 کشت  و صنعت امیر کبیر گودرزی رستم 4

 
 اتحادیه آبزیان شیالت خدایی دکتر علی اکبر 5

 
 دام و طیور )زنجان( صالحی - 6

 
 البرز کاسپین رئیسی حسن 7



 
 برز کاسپینال شاه محمدی سجاد 8

 
 دامداری و باغداری بابایی - 9

 
 دامداری و باغداری شاکری محمد 11

 
 کاج بانان سبز یزدانی - 11

 
 موسسه تحقیقات حفاظت آب و خاک ایرانمنش دکتر 12

 
 خدمات کشاورزی بهاران محمدی - 13

 
 سایت ایوند ترکاشوند محمد 14

 
 BOD/COD  (03.93.99)سمینار کاربرد بیوتکنولوژی در کاهش

 مرکز آموزش پندآب تدبیر )تهران(

 
 بستنی میهن نقدعلی محمد مهدی 1

 
 شهرک صنعتی پایتخت قاسمی مهدی 2

 
 پتروشیمی تبریز لطفی - 3



 
 پیام آوران ندای فارس قاسمی غالمحسن 4

 
 صنایع شیر گنبد والیتی - 5

 
 ره آورد تصفیه پارس بهرامی - 6

 
 صنعتی فیروزکوهشهرک  فرزان مریم 7

 
 مهرگان سیستم رضایی - 8

 
 پاکبان عندلیب - 9

 
 عالیفرد)سن ایچ( شفیعی - 11

 
 صنایع غذایی بهروز نیک گل محمدی سامان 11

 
 صنایع غذایی دلپذیر محمدی - 12

 

                (     0603تکنولوژی نوین در تصفیه فاضالب )اردیبهشت 2دوره 

 د آب تدبیر )تهران(مرکز آموزشی پن     

 
 پاالیش البرز جهانبخش مهندس 1



 
 مهندسی برسو امینی زهرا 2

 
 سلولز کارا نشاسته یاوری - 3

 
 شهرک صنعتی فیروزکوه فرزان مریم 4

 
 کشت و صنعت سلمان فارسی احمدی نیا مهرزاد 5

 
 کشت و صنعت سلمان فارسی اسماعیلی رضا 6

 

                                                                     (      0603) بهار  MBRدوره                                  

 مرکز آموزش پتروشیمی مارون

 
 پتروشیمی مارون محسنی عباس 1

 
 پتروشیمی مارون میر عالی عظیم  2

 
 پتروشیمی مارون دوبری ایمان 3

 
 پتروشیمی مارون پیروزفر احسان 4

 
 پتروشیمی مارون سلیمانی محمد  5



 
 پتروشیمی مارون زارع صمد 6

 
 پتروشیمی مارون شینی سینا 7

 
 پتروشیمی مارون داوودی پور رضا 8

 
 پتروشیمی مارون جعفری مقدم ابراهیم 9

 
 پتروشیمی مارون راشدیان میالد 11

 
 پتروشیمی مارون مستشارنژاد ملیحه 11

 
 مارون پتروشیمی مرادی مهدی 12

 
 پتروشیمی مارون خانچی یوسف 13

 
 پتروشیمی مارون کیانی فرزاد 14

 
 پتروشیمی مارون حسن پور مهدی 15

 
 پتروشیمی مارون اژدری زهرا 16



 

 (        0602 سال)  فشرده گام 2 - فاضالب های خانه تصفیه راهبردی با گام به گام دوره

 (تهران) تدبیر پندآب آموزش مرکز   

 
 شیوا گل محمدی محسن 1

 
 قاضی شهید داروسازی امینی ابوذر  2

 
 قاضی شهید داروسازی ور پیله زاده پروانه سعید 3

 
 برتر صات صنعتی گروه حسینی رزم مصلح 4

 
 جنوبی زاگرس گاز و نفت کامران محمد 5

 
 پاکریز یزدانی پاکریز 6

 
 ساینا محمدبیگی خانم 7

 
 قند قزوین مشایی کریم مجید 8

 

(           0601گام فشرده ) سال  2 -دوره گام به گام با راهبردی تصفیه خانه های فاضالب 

 مرکز آموزش پندآب تدبیر )تهران(

 
 پتروشیمی زاگرس بهراور  محمد جواد 1



 
 پتروشیمی زاگرس احمد خسروی آرش 2

 
 پتروشیمی زاگرس شیرزاد آزاد  3

 
 گرسپتروشیمی زا مطلق مهدی 4

 
 پتروشیمی زاگرس حشمتی موالیی محمد 5

 
 لکوموتیو مپنا نادری حسین 6

 
 لکوموتیو مپنا ضرابی شهرام  7

 
 صنعتی بهشهر شعبانی کامران محمد 8

 
 AKT کیانی علی 9

 

 قند نقش جهان پرستگاری پژمان 11

 
 فومن شیمی حسن زاده یاسر 11

 
 کرمان خاکپور امیر 12



 
 دانشگاه تربیت مدرس لولوئی مهشید 13

 
 دشت نشاط ایزدی فر بهنام 14

 
 قزوین صنعتی شهرک طریقت خانم 15

 
 مدرس تربیت دانشگاه لولوئی مهشید 16

 
(                       00/99/50الی  00/99/59دوره مبانی و اصول تصفیه فاضالب  )              

 مرکز آموزش سیمان هرمزگان

 
 سیمان هرمزگان کم گو ادریس 1

 
 ن هرمزگانسیما ناوری هومان 2

 
 سیمان هرمزگان منصوری یونس 3

 
 سیمان هرمزگان رستمی فرامرز 4

 
 سیمان هرمزگان دیدار هفشجانی حمید 5

 
 سیمان هرمزگان درآینده شاهین 6



 
 سیمان هرمزگان سلطانی بهزاد 7

 
 سیمان هرمزگان ره انجام علی 8

 
 سیمان هرمزگان حسنی جمال  9

 
 هرمزگانسیمان  شهربامکی محسن 10

 
 سیمان هرمزگان رستمی علی  11

 
 سیمان هرمزگان زمانی علی 12

 
 سیمان هرمزگان قرمزی سجاد 13

 
 سیمان هرمزگان دیدار حمید 14

 
 سیمان هرمزگان آبرون صالح 15

 
 سیمان هرمزگان سلطانی بهزاد 16

 
 سیمان هرمزگان ساحلی زادگان الیاس 17



 
 سیمان هرمزگان رازمند رضا 18

 
 سیمان هرمزگان داشن ایوب 19

 
 ( 00/90/56دوره تصفیه پساب های صنعت شوینده)                               

 مرکز آموزش کارخانه گلسیرین و صابون                                    

 
 کارخانه گلیسیرین و صابون رحمانی احمد 1

 
 ابونکارخانه گلیسیرین و ص انوری روح اله 2

 
 کارخانه گلیسیرین و صابون کیانی کوروش 3

 
 کارخانه گلیسیرین و صابون یوسفی علی  4

 
 کارخانه گلیسیرین و صابون مهیمی عزت  5

 
 کارخانه گلیسیرین و صابون یوسفی محمدرضا 6

 
 کارخانه گلیسیرین و صابون رضایی راد علی 7

 
 کارخانه گلیسیرین و صابون کامران محمد 8



 
 کارخانه گلیسیرین و صابون افشار حسین 9

 
 کارخانه گلیسیرین و صابون محمودی محمد 10

 
(                   0609گام فشرده)بهمن2-دوره گام به گام با راهبری تصفیه خانه های فاضالب         

 مرکز آموزش پندآب تدبیر )تهران(

 
 فرش زبرجدی بشیری مرضیه 1

 
 2بهنوش ایرانمنش محمدرضا 2

 
 فرش زبرجدی عباسپور احد 3

 
 خدمات فنی و مهندسی سبز پاالیش البرز جهانبخش فخرالدین 4

 

(                      1391)سال-)تصفیه لجن( -گام هفتم و هشتم-دوره راهبردی تصفیه خانه های فاضالب          

 مرکز آموزشی پندآب تدبیر )تهران(

 
 (IGCلی پیمانکاریعمومی ایران)بین المل پاکدل احمدرضا 1

 
 شیر فجر گنبد والیتی حسن 2

 
 شهرک های صنعتی قزوین علیزاده دهخدایی زهرا 3



 
 آب و فاضالب استان مرکزی گل نسب مهدی 4

 
 آب و فاضالب استان مرکزی محمدی مهدی  5

 
         0609سال  (Oil Separation For water Recovery)سمینار جداسازی روغن و چربی از آب       

 مرکز آموزشی پندآب تدبیر )تهران(

 
 مهندسین مشاور مهاب قدس بدوحی دکتر سهیل 1

 
 طراحی و ساختمان نفت همتیان امین  2

 
 پتروشیمی مارون نظری پور امیر 3

 
 مهندسین مهاب قدس اسمعیلی حسین 4

 
 مهتاب موتور گرگان امامی کردمحله عابد 5

 
 مهندسی و ساختمان تاسیسات دریایی ایران یانصار محسن  6

 
 پتروشیمی بوعلی سینا محمدآبادی  مهدی 7

 
 فومن شیمی حسن زاده  یاسر 8



 
 مهندسان مشاور سازه عزیزی عبداله 9

 
 دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران کاشی گیتی 10

 

(          0690ل ) سال دوره راهبری تصفیه خانه های فاضالب و میکروبیولوژی لجن فعا        

 مرکز آموزش پند آب تدبیر)تهران(

 
 شیرفجر گنبد والیتی حسن  1

 
 (IGCبین المللی پیمانکاریعمومی ایران) پاکدل احمدرضا 2

 
 پژوهشکده رویان فطین سعید 3

 
 شهرک های صنعتی قزوین علیزاده دهخدایی زهرا 4

 
 تن شیلتون کریمی کاظم 5

 
 آب تدبیر پند مهدوی الهام 6

 

(          0690دوره راهبری تصفیه خانه های فاضالب با تکیه بر بخش بیولوژیکی ) سال         

 مرکز آموزشی پندآب تدبیر )تهران(

 
 کوانتوم مستوری شهرام  1



 
 شیرفجر گنبد والیتی حسن 2

 
 داروسازی آریا ریواز اسماعیل  3

 
 پزوهشگاه صنعت نفت شریفی  علی  4

 
 روغن نباتی نازگل سلطانزاده سهیل 5

 
 پژوهشکده رویان فطین سعید 6

(           0602گام فشرده ) سال  2 -دوره گام به گام با راهبردی تصفیه خانه های فاضالب         

 مرکز آموزش پندآب تدبیر )تهران(

 شیوا گل محمدی محسن 1

 داروسازی شهید قاضی امینی ابوذر 2

 داروسازی شهید قاضی زاده پیله ور پروانه سعید 3

 گروه صنعتی صات برتر رزم حسینی مصلح 4

 نفت و گاز زاگرس جنوبی کامران محمد 5



 پاکریز یزدانی شهاب  6

 ساینا محمدبیگی خانم 7

 قند قزوین کریم مشایی مجید 8

 


