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 69 هاي آموزشي فهرست موضوعي برنامه  

ايمني و آتش نشاني - HSE    گروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 300220222 روز 3 11412 سازیايمني مخازن ذخیره  1 /  

 003220222 روز PHA-PRO 33243 4 افزار نرم كمك به HAZOP مطالعات 1

محيط زيست - HSE   گروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 11313 نفت زيست محیط در GIS كاربرد 3 /  

 پرديس انرژي و محيط زيست
       گروه تخصصي آزمايشگاه شيمي   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 300220222 روز NACE  MR 0175/ISO 15156 10124 3)) های سیال ترش انتخاب مواد بر اساس سرويس 4 /  

/  روز 4 30211  0 /  

/ 401220222 روز 4 درخواست كد های شناسايي مواد و كاربرد طیف سنجي تحلیل طیف 3 /  

0 HPLC روز 4 درخواست كد  / /  

0 FT-IR  درخواست كد آشنايي با دستگاه / /  

خوردگي و حفاظت گروه تخصصي مهندسي مواد و بازرسي فني   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/  روز 4 10312 خوردگي میكروبي 9 /  

/ 300220222 روز 3 درخواست كد های صنعتي ايران  بندی نرخ خوردگي اتمسفری و عوارض رنگ مجتمع طبقه 12 /  

 پرديس پائين دستي
فرآيند -گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرآيند   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/  روز 4 31210 افت فشار و سايز لوله-اصول سرعت سیال 11 /  

 300220222 روز 3 درخواست كدمباني و كاربرد در شبیه سازی فرآيندهای شیمیايي -مدل های ترمودينامیكي

نرم افزارها گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرآيند   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع
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/ روز 4 03214 (پیشرفته) Caesar II افزار بانرم تنش تحلیل 13 /  

14/11/93 روز 4 33214 (مقدماتي) ProMaxشبیه سازی فرآيندهای شیمیايي توسط نرم افزار  14  

10 
سازی فرآيندهای پااليشگاهي و كاتالیستي پتروشیمي به كمك نرم  شبیه
        PETROSIMافزار

/ 000220222 روز 0 33232 /  

مهندسي پليمرگروه تخصصي طراحي و   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 300220222 روز 3 34223 های پلیمری و كاربردهای آنها در مخازن پوشش 13 /  

 گروه تخصصي عمليات پخش و پااليش

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 100220222 روز 1 درخواست كد ها واكس 10 /  

 پرديس باالدستي
 گروه تخصصي مهندسي مخازن

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

  009220222 روز 0 01221 مهندسي مخزن 10

19 CMG STARS 100220222 روز 1 درخواست كد / /  

12 Integration for reservoir modeling 400220222 روز 4 درخواست كد / /  

/ 100220222 روز 1 درخواست كد سازی استاتیكي ديدگي سازند در فرآيند رسوبگذاری آب و شبیه آسیب 11 /  

 گروه تخصصي پتروفيزيك

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 009220222 روز 0 01014 مكانیك سنگ برای مهندسان نفت  11 /  

  گروه تخصصي زمين شناسي

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

 009220222 روز 0 03129  13

14 MUD-LOGGING03322 4 400220222 روز  

 برداري گروه تخصصي بهره

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 400220222 روز 4 03420 مهندسي بهره برداری 10 /  

/ 300220222 روز 3 03423 مباحث ويژه در مهندسي بهره برداری 13 /  
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 (فدراسيون بين المللي اختراعات)موزشي مديريت حرفه اي صنعت نفت  هاي آ برنامه

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

10 
 مديريت پروژه های باالدستي نفت و گاز 

 (ساختار و رويكردهای انجام پروژه های باالدستي نفت و گاز)
 009220222 روز 0 درخواست كد

32/12/93 100220222 روز 1 درخواست كد آن درتوسعه فناوری مباني تحلیل پتنت و كاربرد 10  

 


