عنوان آموزش :امنیت سایبری اتوماسیون پستهای توزیع و فوق توزیع و انتقال

کد6517 :

اهداف دانشی آموزشی :افزایش دانش عمومی و تخصصی امنیت سایبری در بخش اتوماسیون پست ها و سیستم اسکادا

اهداف رفتاری:

تغییر نگرش مدیریت امنیت اطالعات و پیاده سازی سیستم ها و رفتارهای امنیتی سیستم های اسکادا و اتوماسیون پست ها

نوع دوره :توجیهی

عمومی

آموزش مدیران

شغلی -اختصاصی

عنوان رشته شغلی:

مشاغل شرکت کنندگان  :فایل پیوست
مدت آموزش :نظری 6 :ساعت

رتبه شغلی:
عملی- :

سطح دوره :مهارتی

تخصصی

تخصصی -پژوهشی

پیش نیاز :آشنایی با جنگ نرم (سایبر( )5کد )6517

سرفصل ها و محتوای آموزشی:
-5

-2

-4

اصول امنیت مخابرات

امنیت اتوماسیون پست



اهداف امنیتی



ریسک های سایبری و اتوماسیون پست ها



انواع حمالت



الزامات امنیت سایبری اصلی برای اتوماسیون پست ها



روش های رمزنگاری



چالش های امنیت برای ارتباطات بیرونی پست



پروتکل های امنیتی

-1

استراتژی های معماری امنیتی


سیاست های امنیتی



حفاظت از رمز



امنیت End to End



دفاع در عمق



الگوریتم های استاندارد رمزنگاری

-7

-6

 -3امنیت برای پروتکل های صنعتی


دالیل الزام به ایمن سازی پروتکل های صنعتی



ساختار شبکه



روش های ایمن سازی شبکه



امنیت در سطح تجهیز



امنیت در مراکز کنترل



امنیت اسکادا


روش ها و تکنولوژی های امنیت شبکه اسکادا

نقشه راه امنیت سایبری در شبکه های هوشمند


تفاوت امنیت بین شبکه های تجاری و شبکه های هوشمند



راهکارهای امنیتی شبکه های هوشمند

شناسایی آسیب پذیری سیستم های مخابرات صنعت برق و ارائه راهکار


تهدیدهای مربوط به کاربران مجاز



آسیب پذیری رویه هاو سیاست های سازمانی



آسیب پذیری زیرساخت ها



آسیب پذیری پروتکل ها



راهکارها و اقدامات امنیتی

 -8راهکارها و اقدامات امنیتی کاربران سیستم ها ،زیرساخت ها و پروتکل ها

استانداردهای ایمنی

شرایط مدرسان:

شیوه ارزیابی آموزش:

شرایط تجربی :آشنا به صنعت برق ،آشنا به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

کتبی

شرایط تحصیلی :کارشناسی ارشد و باالتر مهندسی کامپیوتر و برق
ویژگیهای مهارتی :سابقه تدریس در عناوین مشابه
شیوه ارائه :حضوری کالس درس



پروتکل های امنیتی

کارگاه آموزشی

سمینار

سایر

شفاهی

عملی

:منابع درسی
-The Use of Attack Trees in Assessing Vulnerabilities in SCADA Systems, Eric J. Byres, Matthew Franz and
Darrin Miller.
-SECURE AUTHENTICATION, Copyright © 0202 IEEE
-Cyber Security for Substation Automation Systems by ABB, December 0202

عنوان آموزش :سناریونویسی

کد5398 :

اهداف دانشی آموزش:
ارتقاء سطح دانشی کارکنان در زمینه تدوین و بررسی سناریو
اهداف رفتاري :ارتقاء توانایی کار تیمی ،کسب توانمندي تجزیه و تحلیل حوادث ،ارتقا توانایی نگارش سناریو بر اساس دستورالعمل
مربوطه
نوع دوره :توجیهی

عمومی

آموزش مدیران

شغلی  -اختصاصی

عنوان رشته شغلی:

مقطع تحصیلی شرکت کنندگان :

رشته تحصیلی شرکت کنندگان :

مشاغل شرکت کنندگان  :فایل پیوست

رتبه شغلی:

مدت آموزش :نظري 6 :ساعت عملی 4 :ساعت

تخصصی

سطح دوره :مهارتی

تخصصی پژوهشی

پیش نیاز :پدافند غیرعامل (مبانی ،اصول و شیوههاي پدافند غیرعامل) کد TGCM-3441
سرفصل ها و محتواي آموزشی:
 مروري بر تهدید شناسی و تعیین تهدید غالب اصول کار تیمی team working بازخوانی و تشریح دستورالعمل نحوه تهیه سناریو و برگزاري مانورهاي آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مصوب 3136/5/22 مروري بر اصول مستندسازي کار عملی :تهیه یک سناریوشرایط مدرسان :
شرایط تحصیلی :کارشناسی و باالتر فنی مهندسی

شیوه ارزشیابی آموزش :
کتبی

شرایط تجربی :آشنا به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
ویژگی هاي مهارتی و تخصصی :سابقه تدوین سناریو سطح یک ،آشنا به صنعت
آب و برق ،سابقه تدریس در زمینههاي مرتبط
شیوه ارائه :
حضوري  :کالس درس
غیر حضوري  :مکاتبه اي
منابع آموزشی :

کارگاه آموزشی

سمینار

الکترونیکی

سایر

سایر

شفاهی

عملی

سایر

عنوان آموزش :پدافند اقتصادی (دفاع اقتصادی)

کد6398 :

اهداف دانشی:
-

بسط و توسعه مبحث پدافند اقتصادي

-

ارتقاء سطح آگاهی و دانش علمی و کاربردي مديران و کارکنان صنعت آب و برق در زمینه پدافند اقتصادي

اهداف رفتاري:
-

ارتقاء میزان آمادگی و تابآوري اقتصادي

-

افزايش تأثیر پدافند اقتصادي در برنامه ريزي

-

کاهش آسیبپذيري اقتصادي با اعمال راهکارهاي عملیاتی

نوع دوره :توجیهی

شغلی

عمومی

اختصاصی

عنوان رشته شغلی:

آموزش مديران

مقطع تحصیلی شرکت کنندگان :

رشته تحصیلی شرکت کنندگان :

مشاغل شرکت کنندگان  :فايل پیوست

رتبه شغلی:

مدت آموزش :نظري 6 :ساعت

عملی 2 :ساعت

تخصصی

سطح دوره :مهارتی

تخصصی پژوهشی

پیش نیاز :پدافند غیرعامل (مبانی ،اصول و شیوههاي پدافند غیرعامل) کد TGCM-3401
سرفصل ها و محتواي آموزشی:
-

آشنايی با مفاهیم و اصول اقتصاد

-

پدافند اقتصادي (تعاريف ،شاخصها و معیارها)

-

آشنايی با مخاطرات اقتصادي

-

آسیب شناسی و آسیب پذيري در اقتصاد

-

راههاي کاهش آسیب و افزايش میزان تاب آوري

-

مرور سیاستها و قوانین و مقررات مرتبط در کشور

-

مرور ويژگیهاي اقتصاد مقاومتی

-

مرور برنامه ها و پروژه هاي پدافند اقتصادي صنعت آب و برق
کار عملی :تدوين مصاديق پدافند اقتصادي و اقتصاد مقاومتی در حوزه عملیاتی مربوطه

شرايط مدرسان :

شیوه ارزشیابی آموزش :

شرايط تحصیلی :کارشناسی ارشد و باالتر اقتصاد

کتبی

شرايط تجربی :آشنا به صنعت آب و برق ،آشنا به اقتصاد مقاومتی
ويژگی هاي مهارتی و تخصصی :آشنا به مباحث اقتصاد و پدافندغیرعامل
شیوه ارائه :
حضوري  :کالس درس
غیر حضوري  :مکاتبه اي
منابع آموزشی:

کارگاه آموزشی
الکترونیکی

ساير

سمینار

ساير

شفاهی

عملی

ساير
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ﻛﺪ
دوره

ﻋﻨﻮان دوره ﺟﺪﻳﺪ

7156

اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮي اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و
ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﻘﺎل

ﻛﺪ ﺷﻐﻞ

ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ

127401

ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻧﺮماﻓﺰار
ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮقآﺑﻲ)ﺑﺎزار ﺑﺮق(
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪاي
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ)(GIS
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮق و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮقآﺑﻲ)ﺑﺎزار ﺑﺮق(

341403

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺨﺎر
ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﻟﻴﺪ
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه CM
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﻜﻪ

344408

ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ

344409

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

344410

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺨﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار SCADA
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺑﺰار دﻗﻴﻖ
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺴﺖ 230
اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺴﺖ  400ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ
اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺴﺖ )63و  132و  66ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ(
ﻣﺠﺮي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺧﻂ و ﭘﺴﺖ
ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻓﻦ آوري ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮات
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﺴﺖ ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر دﻳﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر دﻳﺴﭙﺎﭼﻴﻨﮓ  RDCﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط
ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﭘﺴﺖ ﻫﺎ
ﻣﺠﺮي ﻃﺮح اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺳﺎزي ﭘﺴﺘﻬﺎ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﺷﺒﻜﻪ

127909
141901
142001
144401
144402
144403
144404
144405
144406
145103
145601
145903
341901
341902
341904
341906
342901
344404
344406

344412
345704
345705
327604
327605
327606
340601
341403
341603
341605
341801
341802
342603
344602
344603
344802
344804
1
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ﻛﺪ
دوره

ﻋﻨﻮان دوره ﺟﺪﻳﺪ

8935

ﺳﻨﺎرﻳﻮﻧﻮﻳﺴﻲ

ﻛﺪ ﺷﻐﻞ

ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ

345604

رﺋﻴﺲ اداره ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺧﻄﻮط ،ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ
رﺋﻴﺲ اداره ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺧﻄﻮط
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺴﺖ )اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﻳﻊ(
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺧﻄﻮط
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﻣﺪﻳﺮ/رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮقآﺑﻲ)ﺑﺎزار ﺑﺮق(
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﻗﺎﺑﻲ)ﺑﺎزار ﺑﺮق(
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮقآﺑﻲ)ﺑﺎزار ﺑﺮق(

432302

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﺪﻳﺮ دﻓﺘﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ
ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ )در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي آﺑﻔﺎ(
ﻣﺪﻳﺮ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

241702

ﻣﺪﻳﺮ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ
ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ آب
ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب

241706

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب

241711

ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب

241803

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻌﺎون ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﺮف و ﻛﺎﻫﺶ آب ﺑﺪون درآﻣﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري آب

241807

ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻓﺎﺿﻼب

345608
345645
345655
345807
345808
431301
432301
432302
434302
434301
141804
141901
145902
145903
434301
434302
241001
241002
241401
241701
241703
241704
241705
241707
241709
241710
241712
241801
241802
241804
241805
241806
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دوره
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ﻛﺪ ﺷﻐﻞ

ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ

241901

ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

242001

رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ
رﺋﻴﺲ اداره آب و ﻓﺎﺿﻼب
رﺋﻴﺲ اداره ﻓﻨﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻃﺮﺣﻬﺎ

244004

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮماﻓﺰار

244402

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل راﻳﺎﻧﻪ
رﺋﻴﺲ اداره ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ و اﻣﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

244502

ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮ ﻟﻮژي
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺎﺿﻼب

244506

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب

244510

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻮر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

244801

رﺋﻴﺲ اداره ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب

244802

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

244804

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﻜﻪ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب
رﺋﻴﺲ اداره اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

244808

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺟﻤﻊآوري و اﻧﺘﻘﺎل
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺪر رﻓﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﻜﻪ آب

244812

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آب ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻴﺎﻣﺪه
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر آب

244901

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارزش

241902
241903
244001
244002
244003
244005
244301
244401
244403
244405
244501
244503
244504
244505
244507
244508
244509

244803
244805
244806
244807
244809
244810
244811
244813
244814
244815
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ﻛﺪ
دوره

ﻋﻨﻮان دوره ﺟﺪﻳﺪ

8936

ﭘﺪاﻓﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدي )دﻓﺎع اﻗﺘﺼﺎدي(

ﻛﺪ ﺷﻐﻞ

ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ

245102

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻤﺮان

245105

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺮژي و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل

245603

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮق و ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻠﻪ ﻣﺘﺮي
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻃﺮﺣﻬﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ

245703

ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي آب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﭼﺎﻫﻬﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻤﭙﺎژ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻃﺮﺣﻬﺎ

245707

ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آب

245711

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ

245715

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ
رﺋﻴﺲ اداره ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب

345641

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮهﺑﺮداري )دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل(
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺷﺒﻜﻪ AOC
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺪﻳﺮ/رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

432301

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﻣﺪﻳﺮدﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي آب و ﺑﻮدﺟﻪ

141804

ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺨﺼﻴﺺ آب

341101

ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺷﻴﻤﻲ
ﻣﻌﺎون ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻧﻴﺮوﮔﺎه

341904

ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﻣﻌﺎون ﺗﻮﻟﻴﺪ

245103
245104
245106
245201
245602
245604
245701
245702
245704
245705
245706
245708
245709
245710
245712
245713
245714
245716
345643
345644
345678
431301
141801
145815
145818
341501
341702
341906
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ﻛﺪ
دوره

ﻋﻨﻮان دوره ﺟﺪﻳﺪ

ﻛﺪ ﺷﻐﻞ

ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ

345704

ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺑﺰار دﻗﻴﻖ

345705

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ
ﻣﺸﺎور اداري و ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ

431105

ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﺗﺪارﻛﺎت
ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ

432101

رﺋﻴﺲ اداره ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﻲ
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺑﻮدﺟﻪ /ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮدﺟﻪ

432401

ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر اﻧﺒﺎرﻫﺎ
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺗﻌﺮﻓﻪ
رﺋﻴﺲ اداره/ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ و درآﻣﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ

434102

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎد

434301

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

434401

ﻛﺎرﺷﻨﺎس اﻧﺒﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺪارﻛﺎت
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻗﺮاردادﻫﺎ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي

431301

ﻣﺪﻳﺮ/رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

432301

رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان
رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

345909
430101
431101
431102
431401
431402
432102
432501
432502
434101
434103
434302
434402
434403
434802

432302
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