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 69  هاي آموزشي فهرست موضوعي برنامه  

 عمومي -HSEگروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 (ريال) هر نفر 
 تاريخ شروع

1 H2S11111 1 روز / /  

/ 303110111 روز 3 11112 پيمانكاران( HSE)الزامات  1 /

ايمني و آتش نشاني - HSE    گروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

 300110111 روز 3 11412 ايمنی برق 3

/ 300110111 روز 3 11412 ايمنی فرآيند 4 /  

 102110111 روز PHA 11410 1تجزيه و تحليل خطرات فرايند  2

/ 300110111 روز 11431 3 (PSM)سيستم مديريت ايمنی فرآيند  6 /  

محيط زيست - HSE   گروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 104110111 روز 1 11616 هاي كنترل  آلودگی خاك و روش 2 /  

/ 102110111 روز 1 11613 0 /  

/ 300110111 روز 3 11614 اصول و مبانی تصفيه پساب و استفاده مجدد  9 /  

/  روز 1 11614  11 /  

/ 303110111 روز 3 11631  11 /  

/ 102110111 روز 1 درخواست كد زدائی آب دريا كارگاه نمک 11 /  

پروژه                                               مديريت گروه تخصصي    

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/  روز 1 11112 امكان سنجی طرحها و پروژه هاي صنعتی 13 /  

/ 102110111 روز 1 11110 مديريت زمان در پروژه 14 /  

 گروه مديريت کيفيت

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

روز 1 درخواست كد آزمايشگاهی كيفيت مديريت سيستم مستندسازي و مبانی0الزامات با آشنايی 12   / /  

بازرگاني -گروه تخصصي پشتيباني و ستاد  

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع
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روز 1 11113 مديريت خريد داخلی 16   / /  

روز 1 درخواست كد نقل بين المللی كاالحمل و  12   / /  

 پرديس انرژي و محيط زيست
سازي انرژي گروه تخصصي انرژي و بهينه  

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/  روز 1 66116 مقررات ملی ساختمان و راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در ساختمان 19مبحث  10 /  

روز 1 درخواست كد ردپاي كربن 19  102110111 / /  

روز 1 درخواست كد ارزيابی چرخه حيات 11  102110111 / /  

       گروه تخصصي آزمايشگاه شيمي   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 303110111 روز 3 13106 گيري اندازه قطعيت عدم تخمين 11 /  

/  روز 4 62111  11 /  

13  62111   / /  

14 
هاي گياهی و حيوانی با استفاده از دستگاه  گيري باقيمانده حالل در پارافين روغن اندازه
GC 

/  روز 4 درخواست كد /  

/ 300110111 روز 3 درخواست كد (ICP)اصول مقدماتی پالسماي كوپل شده القايی  12 /  

حفاظتخوردگي و  گروه تخصصي مهندسي مواد و بازرسي فني   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 300110111 روز 3 12616 هاي حرارتی  خوردگی زير عايق 16 /  

/ 209110111 روز 2 12614  12 /  

ري جوشكا گروه تخصصي مهندسي مواد و بازرسي فني   

/  روز WPS/PQR/WQT 12019 4استانداردها و موارد مربوط به  10 /  

 پرديس پائين دستي
هاي ثابت دستگاه گروه تخصصي تجهيزات فرآيندي   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 300110111 روز 3 21110 ها احتراق و كوره 19 /  

/ 300110111 روز 3 درخواست كد تجهيزات ثابت در صنايع نفت و گاز 31 /  

فرآيند -گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرآيند   

 تاريخ شروعهزينه ثبت نام  مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
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 هر نفر 

/ 300110111 روز Flare 61110 3اصول محاسبات شبكه  31 /  

 300110111 روز 3 درخواست كد SCALA,PLC,DCS,FILEDBUSآشنايی با سيستم هاي 

نرم افزارها گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرآيند   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

33 PDMS(catalog &admin) 26111 / /  

/ روز 4 63113    پيشرفته  ASPEN PLUSشبيه سازي فرآيندهاي شيميايی توسط نرم افزار  34 /  

/ روز Aspen Pims 63111 4بهينه سازي خطی پااليشگاه ها توسط نرم افزار  32 /  

/ 201110111 روز 3 63112 ( ميانی )  HYSYSشبيه سازي فرآيندهاي شيميايی توسط نرم افزار  36 /  

/ 201110111 روز 3 63110 (پيشرفته  )  HYSYSشبيه سازي فرآيندهاي شيميايی توسط نرم افزار  32 /  

30 
 HYSYSسازي ديناميكی فرآيندهاي شيميايی به كمک نرم افزار   شبيه

DYNAMICS 
/ روز 4 63111 /  

/ 201110111 روز PIPESIM  63132 3هاي دو فازي به كمک نرم افزار  طراحی و شبيه سازي جريان 39 /  

41 HTRI63132 / /  

/ 206110111 روز 4 63142 پيشرفته    -در مهندسی  MATLABكاربرد نرم افزار  41 /  

 201110111 روز 3 درخواست كد Promax افزار نرم با گوگرد بازيافت واحد سازي بهينه  و سازي شبيه

/ 201110111 روز 3 درخواست كد جهت شبيه سازي فرآيندهاي فرآورش گاز طبيعی  Hysysبكارگيري نرم افزار  /  

 گروه تخصصي طراحي و مهندسي پليمر

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 300110111 روز 3 64110 رئولوژي پليمرها  /  

/ 300110111 روز 3 64111 غشاهاي پليمري براي جداسازي گازها  44 /  

 گروه تخصصي نانو ساختارها

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

روز 3 62116 نانوساختارهاي كربنی و كاربرد آن 42  300110111 

روز 1 درخواست كد آشنايی با مواد نانو ساختارها 46  102110111 

 گروه تخصصي عمليات پخش و پااليش

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

روز 3 22111 آشنايی با روانكارهاي صنعتی و كاربرد آنها 42  300110111 / /  

/ 300110111 روز 3 01114 فرآيندهاي پااليش نفت خام 40 /  
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/ 102110111 روز 1 81013 هاي پاك و تجديدپذير      انواع سوخت 49 /  

 پرديس باالدستي
 گروه تخصصي مهندسي مخازن

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 300110111 روز 3 01110 خواص سياالت مخزن 21 /  

/ 300110111 روز 3 01111 آزمايشگاه خواص سنگ هاي مخزن 21 /  

/ 300110111 روز 3 01119 ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري با تزريق گاز 21  

/ 604110111 روز SAPHIR 01112 4 افزار نرم بكارگيري با چاه آزمايی فشار هاي داده تفسير 23 /  

/ 200110111 روز ECLIPSE 311 01131 2شبيه سازي مخازن هيدروكربوري با نرم افزار  24 /  

/ 200110111 روز 2 01121 پيشرفته -PETRELمدلسازي مخزن با بكارگيري نرم افزار  22 /  

26 Core analysis for reservoir characterization 400110111 روز 4 درخواست كد / /  

22 (Advanced) Core Analysis Special 400110111 روز 4 درخواست كد / /  

20 
هاي اسيدكاري  مصرف سيستمآشنايی با عملكرد و مكانيسم مواد شيميايی مورد 

       مخازن نفت و گاز
/ 102110111  درخواست كد /  

 گروه تخصصي ژئوفيزيک

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

 96/12/12 400110111 روز 4 01612  1سطح   -هاي لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي   پردازش داده 29

 96/12/12 209110111 روز 2 01610 توصيف لرزه اي مخزن  61

 96/19/14 102110111 روز 1 01619 لرزه نگاري درون چاهی  61

61 SEISMIC SEQUENCE STRATIGRAPHY 01631 2 96/10/16 209110111 روز 

63 ANFIS 96/12/12 102110111 روز 1 درخواست كد 

 گروه تخصصي پتروفيزيک

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 209110111 روز 2 01016 پيشرفته-تفسير نموارهاي پتروفيزيكی 64 /  

62 Geolog 200110111 روز 2 01011 پيشرفته  

  604110111 روز Geolog 01014 4با استفاده از نرم افزار  NMRپردازش و تفسير نمودارهاي  66

/ 201110111 روز 3 درخواست كد GEOLOGتعيين رخساره هاي الكتريكی با استفاده از نرم افزار  62 /  

60 CBL-VDL روز 3درخواست كد   

  201110111 روز 3 درخواست كد Cyclologنرم افزار  69
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21 
LWD

GeoSteergeolog 
  201110111 

 گروه تخصصي حفاري

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 300110111 روز 3 62112 كاربرد نانو در حل مشكالت حفاري 21 /  

  209110111 روز 2 03113 تكنولوژي  سياالت حفاري 21

  400110111 روز 4 03114 تكنولوژي سيمان حفاري 23

/ 400110111 روز 4 03136 (تئوري و آزمايشگاه) مبانی سيمانكاري چاه هاي نفت و گاز  24 /  

22 Directional Drilling Design 400110111 روز 4 درخواست كد  

  گروه تخصصي زمين شناسي

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

 209110111 روز 2 03119  26

22 GEOSTATISTIC 03196 4 400110111 روز  

 برداري گروه تخصصي بهره

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

  300110111 روز 3 درخواست كد عمليات بهره برداري از هيدروكربورها 20

 (المللي اختراعاتفدراسيون بين )موزشي مديريت حرفه اي صنعت نفت  هاي آ برنامه

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

 209110111 روز 2 14212 مديريت حقوق و قراردادهاي باالدستی نفت و گاز 29

14/19/96 102110111 روز 1 16119 كارگاه آموزشی تنظيم گزارش اختراع   01  

 300110111 روز 3 01112 برداشت و ازدياد برداشت از مخازن نفتمديريت بهبود فرايند  01

 300110111 روز 3 درخواست كد مديريت ايمنی و سالمت در صنعت حفاري نفت و گاز 01

 


