
 

                         (69آٔٛسش در صٙبیغ   )سبَ ادارٜ 

 رضتٝ 691ٔجٕٛع       ِیست رضتٝ ٞبی لبثُ اجزا در صٙبیغ ٚ صٙٛف استبٖ تٟزاٖ )رایٍبٖ(

 rpcirantvto.ir/home/standard-groups/main    عنوان گروه به مراجعه با زیر لینک طریق از استاندارد جسئیات مشاهده

 ػٙٛاٖ ٌزٜٚ ٘بْ استب٘ذارد ردیف

 ثزق ٘صبة ٚسبیُ حفبظتی ٚایٕٙی سبختٕبٖ ٞب ٚتبسیسبت 1

 ثزق ٘صت ٚ سیٓ وطی تجٟیشات ٔذارٞبی اِىتزیىی سبختٕبٖ 2

 ثزق Plc logoتٙظیٓ رِٝ  3

 ثزق ضجىٝ ٞبی ٞٛایی ٚ سٔیٙی ثزق 4

 ثزق ٔٛ٘تبص تبثّٛٞبی ثزق 5

 ثزق حفبظت صٙؼتی 6

 ثزق ثزق صٙؼتی ٚ وّیٝ سیزٔجٕٛػٝ ٞبی استب٘ذارد ٔذوٛر  7

 ثزق ثزق سبختٕبٖ ٚ وّیٝ سیزٔجٕٛػٝ ٞبی استب٘ذارد ٔذوٛر 8

 ثزق دستٟبی ثزق 9

10 PLC ثزق 

11 LOGO ثزق 

 ثزق ضجىٝ ٞبی ٞٛایی ٚ سٔیٙی ثزق   12

 ثزق اِىتزیىیراٜ ا٘ذاسی ا٘ٛاع ٔٛتٛرٞبی  13

 ثزق تؼٕیزوبر ٔبضیٟٙبی اِىتزیىی )سیٓ دیچی( ٚ سیزٔجٕٛػٝ ٞب 14

 تبسیسبت تؼٕیزوبر دستٍبٜ ٞبی سزد وٙٙذٜ خبٍ٘ی ٚ تجبری 15

 تبسیسبت تؼٕیزوبر ٚسبیُ ٌبس سٛس خبٍ٘ی 16

 تبسیسبت تٛا٘بیی ٘صت ٚ تؼٕیزات دىیج ضٛفبص ٌبسی دیٛاری 17

 تبسیسبت تؼٕیزوبر دٕخ ٚ ضیز * 18

 تبسیسبت ضٙبخت دٕخ ٞب  19

 تبسیسبت ٔطؼّٟبی حزارتی 20

 تبسیسبت ِِٛٝ وطی ٚ ٘صبة حزارتی ٚ ٔزوشی 21

 تبسیسبت ِِٛٝ وطی ٚ ٘صبة سیستٓ ٞبی ثزٚدتی  22

 تبسیسبت آضٙبیی ثب چیّزٞبی آثی 23

 تبسیسبت تبسیسبت حزارتی  24

 تبسیسبت تبسیسبت ثزٚدتی 26

 تبسیسبت چیّزٞب 27

 



 

 ػٙٛاٖ ٌزٜٚ ٘بْ استب٘ذارد ردیف

 تبسیسبت دیٍٟبی ثخبردٕخ ٞب               28

 تبسیسبت وِٛزٞبی ٌبسی  29

 تبسیسبت دىیج 30

 تبسیسبت ِٛاسْ ٌبسسٛس  31

 تبسیسبت ٔطؼّٟبی ٌبسسٛس  32

 تبسیسبت سزدخب٘ٝ سیز صفز ٚ ثبالی صفز 33

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ضىُ دٞی)جٛضىبری( 34

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش )وبر ٚ دا٘ص( CO 2جٛضىبر ٌبس ٔحبفظ  35

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ( )وبE3 ) SMAWجٛضىبری ثب فزآیٙذ لٛس اِىتزیىی دستی  36

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ثبسرس لطؼبت جٛضىبری ضذٜ ثصٛرت چطٕی 37

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش جٛضىبر ٌبس ٔحبفظ آرٌٖٛ 38

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ( طجك استب٘ذاردWPSوٙتزَ اجزای دستٛراِؼُٕ جٛضىبری ) 39

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش * 2جٛضىبر ٌبس درجٝ  40

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش SMAWجٛضىبرسبسٜ ٞبی فٛالدی ثب فزایٙذ  41

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش SMAWجٛضىبرٔخبسٖ فٛالدی ثب فزایٙذ  42

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش وٙتزَ ویفی جٛش 43

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش فزایٙذجٛضىبری ٚرق ٞبی فٛالدی وٓ وزثٗ ٚ سً٘ ٘شٖ ثب  44

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش جٛضىبری ثزق)سبسٜ ٞبی فّشی(         45

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش جٛضىبری ثزق)ٔخبسٖ فٛالدی(              46

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش جٛضىبری ثزق)ِِٛٝ ٞب( 47

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ٌبس-جٛضىبری ٞٛا 48

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ٔمبٚٔتیجٛضىبری  49

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ایٕٙی جٛضىبری  50

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ٘مطٝ خٛا٘ی جٛش 51

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ٔتبٌِٛزافی 52

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش جٛضىبری تیً)آرٌٖٛ( 53

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش جٛضىبری ثزق ٚ ٌبس 54

 ثبسرسی جٛش جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش 55

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش جٛضىبری اِىتزٚد دستی 56

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ٔمذٔبتی ٚ دیطزفتٝ            co2جٛضىبری  58

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش جٛضىبری تیً)آرٌٖٛ(             59

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ثبسرسی جٛش 60

 ثبسرسی جٛشجٛضىبری ٚ  جٛضىبری سبسٜ ٞبی فّشی  61

 



 ػٙٛاٖ ٌزٜٚ ٘بْ استب٘ذارد ردیف

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ضٙبخت اِىتزٚدٞب 62

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش آضٙبیی ثب استب٘ذارد جٛش                           63

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ٘مطٝ خٛا٘ی جٛش 64

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش آٔٛسش ثزضىبری دالسٕب 65

 جٛضىبری ٚ ثبسرسی جٛش ثزضىبری ٞٛا ٚ ٌبس 66

 فٙبٚری خٛدرٚ ثزق خٛدرٚ 67

 فٙبٚری خٛدرٚ تؼٕیزوبر اتٛٔجیّٟبی سٛاری ثٙشیٙی ٚ رضتٝ ٞبی ٔزتجط 68

 فٙبٚری خٛدرٚ تٖٛ آح ٚ دیبي 69

 فٙبٚری خٛدرٚ سیستٕٟبی ٌبسسٛس خٛدرٚ 70

 فٙبٚری خٛدرٚ 2ٚ  1اتٛٔىب٘یه  71

 خٛدرٚ فٙبٚری ثزق خٛدرٚ 72

 فٙبٚری خٛدرٚ تٖٛ آح 73

 فٙبٚری خٛدرٚ سیستٓ ٌبسسٛس خٛدرٚ 74

 حُٕ ٚ ٘مُ سٔیٙی ثبرٌیزی ٚ ثبرثٙذی ٔمذٔبتی 75

 حُٕ ٚ ٘مُ سٔیٙی راٞجزی ِیفتزان 76

 حُٕ ٚ ٘مُ سٔیٙی ٍٟ٘ذاری ٚ راٞجزی جزثمیُ 77

 حُٕ ٚ ٘مُ سٔیٙی سیستٓ ٞیذرِٚیه ٚ ا٘تمبَ لذرت ثیُ ٔىب٘یىی 78

 صٙبیغ غذایی ٘ب٘ٛای ٘بٖ سٙتی ثزثزی * 79

 صٙبیغ غذایی ٘ب٘ٛای ٘بٖ سٙتی ِٛاش * 80

 صٙبیغ غذایی وّیٝ ٌزایطٟبی  ٔزتجط ثب  ٘ب٘ٛایی 81

 ٔىب٘یه وّیٝ رضتٝ ٞبی ٔزثٛط ثٝ فزسوبری 82

 ٔىب٘یه وّیٝ رضتٝ ٞبی ٔزثٛط ثٝ تزاضىبری  83

84 power point   2013 فٙبٚری اطالػبت 

 فٙبٚری اطالػبت Power pointوبرٚر 85

 فٙبٚری اطالػبت portalوبرثز  86

 فٙبٚری اطالػبت وّیٝ رضتٝ ٞبی ٔزتجط ثب فٙبٚری اطالػبت 87

 فٙبٚری اطالػبت اوسُ ٔمذٔبتی ٚ دیطزفتٝ  88

90  ICDL ٝفٙبٚری اطالػبت ٔمذٔبتی ٚ دیطزفت 

 فٙبٚری اطالػبت سیستٓ ػبُٔ ٚیٙذٚس  91

 فٙبٚری اطالػبت ضجىٝ ایٙتز٘توبرثزد  92

 فٙبٚری اطالػبت وبرثزد رایب٘ٝ ٚ ایٙتز٘ت در ٔحیط وبر           93

 فٙبٚری اطالػبت              FoxProثز٘بٔٝ ٘ٛیسی سثبٖ   94

 فٙبٚری اطالػبت Basic  Visualثز٘بٔٝ ٘ٛیسی 95

 

  



 ػٙٛاٖ ٌزٜٚ ٘بْ استب٘ذارد ردیف

 فٙبٚری اطالػبت اوسس ٔمذٔبتی ٚ دیطزفتٝ 96

97 Word ٝفٙبٚری اطالػبت ٔمذٔبتی ٚ دیطزفت 

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی ایٕٙی ٚ ثٟذاضت صٙؼتی 98

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی ارٌٛ٘ٛٔی 99

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی ایٕٙی جٛضىبری 100

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی اطفبء حزیك ٔمذٔبتی 101

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی أذاد ٚ وٕه ٞبی اِٚیٝ 102

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی رٚا٘طٙبسی وبر ٚ صٙؼتی  103

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی ایٕٙی ٚ ثٟذاضت صٙؼتی 104

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی اطفب حزیك 105

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی ایٕٙی ا٘جبر 106

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی رٚا٘طٙبسی صٙؼتی 107

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی ایٕٙی ٚ ثٟذاضت صٙؼتی 108

 ایٕٙیثٟذاضت ٚ  تغذیٝ وبروٙبٖ در صٙؼت 109

 خذٔبت آٔٛسضی سزدزست صٙبیغ 110

 خذٔبت آٔٛسضی ثزلزاری ارتجبط ٔٛثز ثب سبسٔبٖ 111

 ثٟذاضت ٚ ایٕٙی ایٕٙی حٛادث 112

 فٙبٚری ٘زْ ٚ فزٍٞٙی وبر ٌزٚٞی 113

 فٙبٚری ٘زْ ٚ فزٍٞٙی ثىبرٌیزی ٟٔبرت ٞبی س٘ذٌی 114

 ٔذیزیت صٙبیغ PM BOKٔذیزیت دزٚصٜ ثز اسبس اٍِٛی  115

 ٔذیزیت صٙبیغ اصَٛ سزدزستی درجٝ یه ٚ دٚ 116

 ٔذیزیت صٙبیغ اصَٛ ٔذیزیت ٘ٛیٗ ثب رٚیىزد سیستٕی 117

 ٔذیزیت صٙبیغ ثٟزٜ ٚری( –ٔٙبیغ ا٘سب٘ی  –ٔذیزیت )رفتبر سبسٔب٘ی  118

120 MBA ٔذیزیت صٙبیغ 

 ٔذیزیت صٙبیغ اصَٛ ٔذیزیت ٘ٛیٗ ثب دیذٌبٜ سیستٕی 121

 ٔذیزیت صٙبیغ ا٘سب٘یاٍ٘یشش ٔٙبثغ  122

123 Mini MBAٚMBA   ٔذیزیت صٙبیغ 

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ٔٙبثغ سبسٔب٘ی 124

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت رفتبر سبسٔبٖ 125

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ثٟزٜ ٚری                126

 ٔذیزیت صٙبیغ اصَٛ ارتجبط ٔٛثز 127

 ٔذیزیت صٙبیغ اصَٛ ٚ ٔجب٘ی ٔذیزیت 128

 ٔذیزیت صٙبیغ اصَٛ ٚ فٖٙٛ ٔذاوزٜ 129

 

  



 ػٙٛاٖ ٌزٜٚ ٘بْ استب٘ذارد ردیف

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ثبسار ٚ ثبساریبثی 130

 ٔذیزیت صٙبیغ QCٔذیزیت ویفیت ٚ  131

 ٔذیزیت صٙبیغ اصَٛ سزدزستی ٔمذٔبتی ٚ دیطزفتٝ 132

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ٚ سزدزستی ٔمذٔبتی 133

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ٚ سزدزستی دیطزفتٝ        134

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ٚ رٞجزی 135

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت آٔٛسضی 136

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ثٟزٜ ٚری 137

 ٔذیزیت صٙبیغ وبر تیٕی 138

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ا٘جبرداری 139

 ٔذیزیت صٙبیغ ا٘جبرداری صٙؼتی 140

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت س٘جیزٜ تبٔیٗ  141

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت ثبساریبثی 142

 ٔذیزیت صٙبیغ فزٚضٙذٜ حزفٝ ای   143

 ٔذیزیت صٙبیغ خاللیت ٚ ٘ٛآٚری 144

 ٔذیزیت صٙبیغ فٗ ادارٜ جّسبت   145

 ٔذیزیت صٙبیغ فٖٙٛ ٔذاوزٜ 146

 صٙبیغٔذیزیت  سبسٔب٘ذٞی )سزدزستی(                  147

 ٔذیزیت صٙبیغ ثز٘بٔٝ ریشی)سزدزستی(                  148

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت سٔبٖ 149

 ٔذیزیت صٙبیغ ارتجبط ٔٛثز  150

 ٔذیزیت صٙبیغ رفتبر سبسٔبٖ 152

 ٔذیزیت صٙبیغ تٛأٙذسبسی وبروٙبٖ   153

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔطتزی ٔذاری 154

 ٔذیزیت صٙبیغ ٔذیزیت تؼبرض  155

 ٔذیزیت صٙبیغ ٟٔبرت ٔذیزاٖ 156

 ٔذیزیت صٙبیغ وبرتیٕی-تیٓ سبسی 157

158  MSDS  ٔذیزیت صٙبیغ 

159 ISO 18000  ٔذیزیت صٙبیغ 

160 PM ٔذیزیت صٙبیغ 

 ٔذیزیت صٙبیغ ا٘جبرداری 161

 ٔذیزیت صٙبیغ                  5Sسیستٓ آراستٍی ٔحیط وبر  162

 أٛر اداری ٔىبتجٝ وٙٙذٜ اداری 163

 

  



 ػٙٛاٖ ٌزٜٚ ٘بْ استب٘ذارد ردیف

 أٛر اداری ٔسئَٛ دفتز 164

 أٛر اداری ٔسئَٛ ا٘تظبٔبت 165

 أٛر اداری ثىبرٌیزی آییٗ ٍ٘برش ٚ ٔىبتجبت اداری 166

 أٛر اداری دذاٌٛصی        167

 أٛر اداری ٔسئِٛیٗ دفبتز  168

 اداری أٛر آئیٗ ٔىبتجبت ٚ ٍ٘برش اداری    169

 أٛر اداری ٔىبتجبت اداری 170

 أٛر اداری ٌشارش ٘ٛیسی    171

 أٛر اداری ٔزثی ٌزی 172

 أٛر اداری رئٛسبی دفبتز  173

 أٛر اداری ا٘تظبٔبت  174

 أٛر اداری دیىْٛ 175

 أٛر اداری ارتجبطبت سبسٔب٘ی 176

 


