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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

  روز 21112 1 (HSE)مقررات و اصول  1

ايمني و آتش نشاني - HSE    گروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 204110111 روز 2 21421 ايمني و آتش نشاني عمومي 2 /  

 303110111 روز 3 درخواست كد مديريت بحران و پدافند غیر عامل  3

زيستمحيط  - HSE   گروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 200110111 روز 2 21612 گازی صنايع در ای گلخانه گازهای انتشار میزان محاسبه اصول 4 /  

/ 303110111 روز 3 21612 های كنترل  آلودگي هوا و روش 5 /  

/ 302110111 روز 3 21636 (هوازی هوازی و بي)های تصفیه فاضالب  سامانهژی    میكروبیولو 6 /  

/ 200110111 روز 2 درخواست كد (EIA)ارزيابي اثرات زيست محیطي توسعه  0 /  

/ 200110111 روز 2 درخواست كد های نفتي در محیط مباني پايش و پاكسازی آلودگي 2 /  

پروژه                                               مديريت گروه تخصصي    

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 303110111 روز PMBOK 22112 3مديريت پروژه بر مبنای استاندارد  9 /  

روزISO 10006 22113  1استاندارد مديريت پروژه  11  105110111 / /  

/ 105110111 روز 1 22121  11 /  

/ 404110111 روز 3 22130 كاربرد نرم افزار اكسل در مديريت پروژه 12 /  

 گروه مديريت کيفيت

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

روز ISO10125 23162 2 ممیزی و مستندات 0 الزامات با آشنايي 13   / /  

بازرگاني -گروه تخصصي پشتيباني و ستاد  

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

روز 2 12122 آشنايي با بارنامه ها و اسناد حمل 14   / /  

روز 2 12136 شناخت كاال 15   / /  
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 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 درخواست كد CCUS))جمع اوری 0 جداسازی 0 تبديل 0 انتقال و ذخیره سازی  دی اكسید كربن  16  100110111 / /  

10 
 فشرده هوای های سیستم در انرژی مصرف  سازی بهینه  و كمپرسور انتخاب اصول

(CAS) 
/ 302110111 روز 3 درخواست كد /  

/ 302110111 روز 3 درخواست كد عملي و تئوری صورت به انرژی پرتابل گیری اندازه دستگاههای با آشنايي 12 /  

       گروه تخصصي آزمايشگاه شيمي   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

19 65115   / /  

21  65116  302110111 / /  

21 
های مصرفي صنايع  سورفاكتانتهای جداسازی و شناسايي انواع  آشنايي با برخي روش

 نفت و گاز
/ 302110111 روز 3 65038 /  

/ 501110111 روز 3 درخواست كد گوسین افزار نرم 22 /  

  روز 2 درخواست كد آشنايي با مواد شیمیايي نوين مورد استفاده در انگیزش چاه نفت  23

كد درخواست پیشرفته كروماتوگرافي 24 /  روز 4  /  

بازرسي -گروه تخصصي مهندسي مواد و بازرسي فني   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 302110111 روز API1114 20436 3بازرسي جوش خطوط لوله بر اساس استاندارد  25 /  

/ 509110111 روز ASMEB3113 20432 5بازرسي خطوط لوله فرآيندی طبق استاندارد  26 /  

/ 509110111 روز 5 درخواست كد مخرب غیر تستهای و فني بازرسي 20 /  

خوردگي و حفاظت گروه تخصصي مهندسي مواد و بازرسي فني   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 302110111 روز 3 20631 حفاظت كاتدی مقدماتي  22 /  

/ 509110111 روز 5 20641 های صنعتي  های الكتروشیمیايي در ارزيابي پوشش كاربرد تكنیك 29 /  

 پرديس پائين دستي
هاي ثابت دستگاه گروه تخصصي تجهيزات فرآيندي   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

31 
DIVASME CODE, SEC8 

/ 509110111 روز 5 51112 /  
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هاي دوار دستگاه گروه تخصصي تجهيزات فرآيندي   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 200110111 روز API611 52116 2اصول انتخاب و طراحي بر اساس  -های گريز از مركز  پمپ 31 /  

/  روز 4 52125  32 /  

فرآيند -گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرآيند   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 شروع تاريخ

33  61121   / /  

/  روز 4 درخواست كد اصول و مباني مدلسازی و شبیه سازی مولكولي 34 /  

/ 302110111 روز 3 درخواست كد (تعیین شرايط بهینه داده های پژوهشي) طراحي آزمايش پیشرفته   35 /  

روز 4 درخواست كد بهینه سازی خطي فرآيندهای نفت و گاز   / /  

نرم افزارها گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرآيند   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ روز ABAQUS 50125 4نرم افزار  30 /  

/ روز 4 63111 مقدماتي   ASPEN PLUSشبیه سازی فرآيندهای شیمیايي توسط نرم افزار  32 /  

/ روز 4 63112 میاني          ASPEN PLUSشبیه سازی فرآيندهای شیمیايي توسط نرم افزار  39 /  

/ روز ASPEN FLARE NET  63114 4به كمك نرم افزار   FLAREطراحي شبكه  41 /  

/ 501110111 روز 3 63116 (مقدماتي) Hysysشبیه سازی فرآيند های شیمیايي توسط نرم افزار   41 /  

/ روز comsol 63125 4فرآيندهای شیمیايي با استفاده از نرم افزار  cfdشبیه سازی  42 /  

43 
PVT-SIM / 

OLGA
/ روز 4 63126 /  

  501110111 روز Fluent 63131 3با نرم افزار CFDمباني شبیه سازی دينامیك سیاالت محاسباتي  44

45 
 های توربولنت وچند فازی به كمك  جريان CFDشبیه سازی ومدلسازی

 پیشرفته - FLUENT & GAMBITنرم افزارهای
/ 002110111 روز 5 63132 /  

/ 404110111 روز 3 63146 مقدماتي    -در مهندسي  MATLABكاربرد نرم افزار  46 /  

/ 501110111 روز 3 درخواست كد    Promax افزار نرم با گاز سازی شیرين واحد سازی بهینه  و سازی شبیه /  

/ روز 4 درخواست كد GPUبرنامه نويسي  /  

 گروه تخصصي طراحي و مهندسي پليمر

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

روز 3 60116 نانوساختارهای كربني و كاربرد آن 49  302110111 

51 
شناخت محققین از نحوه تاثیر نانو ذرات در انسان و نحوه مراقبت از آنها در محیطهای 

 صنعتي و آزمايشگاهي
روز 3 60121  303110111 / /
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روز 2 درخواست كد نانو در صنعت باالدستي 51  200110111 

روز 2 درخواست كد كاربرد فناوری نانو در صنعت نفت 52  204110111 

 گروه تخصصي عمليات پخش و پااليش

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 200110111 روز 2 درخواست كد آشنايي با شرايط پايش روان كننده ها 53 /  

/ 204110111 روز 2 درخواست كد فناوری های جديد صنعت گاز 54 /  

 پرديس باالدستي
 گروه تخصصي مهندسي مخازن

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 509110111 روز 5 22115 مديريت مخزن 55 /  

/ 501110111 روز 5 22110  56 /  

/ 200110111 روز 2 22111 مخزنهای  خواص سنگ 50 /  

/ 509110111 روز 5 22110 های ازدياد برداشت از مخازن روش 52 /  

/ 302110111 روز 3 22112 ازدياد برداشت  از مخازن هیدروكربوری با تزريق  آب 59 /  

61    302110111 / /  

/ 501110111 روز IPM 22131 3از مجموعه  PROSPERنرم افزار  61 /  

62 PETREL مدلسازی استاتیك با استفاده از نرم افزار 
روز 5 82819  002110111  

63  51113  302110111 / /  

64 Petroleum data driven analytics 302110111 روز 3 درخواست كد / /  

65 EOR pilot implementation in NFR along with case studies 402110111 روز 4 درخواست كد / /  

66 Casing Desing 509110111 روز 5 درخواست كد / /  

 گروه تخصصي ژئوشيمي

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 509110111 روز 22412 5 (Fingerprint)كاربرد بیوماركرها در ژئوشیمي آلي  60 /  

/ 402110111 روز ROCK EVAL 22421 4عملیات آزمايشگاهي  62 /  

 گروه تخصصي ژئوفيزيک

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع
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 96/15/10 402110111 روز 4 22615  2سطح   -های لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی   پردازش داده 69

 96/14/11 200110111 روز 2 درخواست كد 4Dلرزه نگاری  01

 گروه تخصصي پتروفيزيک

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 509110111 روز 5 22214 اصول پردازش نمودارهای تصويری 01 /  

/ 402110111 روز 4 22215 مقدماتي-تفسیر نموارهای پتروفیزيكي 02 /

03 Geolog  002110111 روز 5 22221 مقدماتي  

04 
نرم  Multiminبا استفاده از ماژول  probailisticارزيابي پتروفیزيكي به روش 

 Geologافزار 
/ 501110111 روز 3 22223 /  

/ 305110111 روز 2 درخواست كد مدلسازی عددی در مكانیك سنگ با رويكرد نرم افزارهای مربوطه 05 /  

 گروه تخصصي حفاري

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

  002110111 روز Multiphysics Comsol 50129 5و Open Foamمباني شبیه سازی با نرم افزار  06

/ 002110111 روز Drilling Office 23191 5نرم افزار  00 /  

  302110111 روز 3 درخواست كد فناوری های نوين حفاری 02

/ 402110111 روز 4 درخواست كد طراحي هیدرولیك حفاری 09 /  

  گروه تخصصي زمين شناسي

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

21 
های سنگي و واحدهای  ارزيابي زمین شناسي مخازن كربناته با تاكید بر معرفي گروه

 جرياني 
 402110111 روز 4 23226

 

  509110111 روز 5 23263  21

22 Reservoir geomechanics with petrel روز 4 درخواست كد  

23 Rock physics-integrated petrophysical,geomechanical, 
and seismic measurments 

  402110111 روز 4 درخواست كد

 برداري گروه تخصصي بهره

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

24  23411  402110111 / /  

/ 302110111 روز 3 23413 چاه آزمايي مقدماتي 25 /

26  23411  402110111 / /  

20 Well Test Interpretation in Practice 23410 5 509110111 روز  

/ 402110111 روز 4 درخواست كد (IP-00 , ASTM 3231)مقايسه روش های اندازه گیری نمك در نفت خام  22 /  
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 (فدراسيون بين المللي اختراعات)صنعت نفت موزشي مديريت حرفه اي  هاي آ برنامه

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

29 
 مديرت صنايع باالدستي نفت و گاز

 (فرايندها و فناوری های باالدستي نفت و گاز)
 509110111 روز 5 درخواست كد

91 
 مديريت صنايع پائین دستي نفت و گاز

 (فرايندها و فناوری های شیمیايي0 پلیمری و پتروشیمي)
 509110111 روز 5 درخواست كد

91 
 ابزاد و تكنیكهای نوين مديريت صنايع نفت و گاز

 (مهارتهای كلیدی مديران اجرايي صنعت نفت) 
 509110111 روز 5 درخواست كد

 302110111 روز 3 درخواست كد باالدستي نفت و گازمديريت انتقال و توسعه فناوری های  92

روز 1 درخواست كد مفاهیم و مباني ترسیم نقشه راه  فناوری در صنايع نفت0 گاز و پتروشیمي                 93  100110111 24/14/96  

روز 1 درخواست كد مباني مديريت  اكتساب فناوری   94  100110111 10/15/96  

روز 1 درخواست كد واقعیت افزوده و مجازی در صنايع نفت و گاز های معرفي كاربردهای فناوری 95  100110111 111/14/96  

21/15/96 100110111 روز 1 درخواست كد آشنايي با روش های دسترسي و استفاده از اطالعات پتنت  96  

 


