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 و مديريتي HSEدوره هاي آموزشي 

مديريت پروژهتخصصي گروه   

 مدت كد دوره عنوان دوره رديف
هزينه ثبت نام 

 (ريال)هر نفر  
 تاريخ شروع

 72 بهار 002220222 روز OPM3 00222 0 پروژه مديريت در سازماني بلوغ 1

2 
 و اقتصادي 0 محيطي زيست برحوزه وگاز نفت صنعت توسعه اثرات ارزيابي

 اجتماعي
 72 بهار 007220222 روز 3 كد درخواست

 72 بهار 007220222 روز 3 كد درخواست (Design of Experiments) ها آزمايش طراحي 3

يمديريت نظام سيستم هاي  تخصصي گروه  

0 ISO14001 - محيطي زيست مديريت استاندارد مستندسازي و الزامات تشريح  72 بهار 002220222 روز0 03222 

 

 دوره هاي انرژي و محيط زيست

انرژي سازي بهينه و انرژي تخصصي گروه  

 مدت دوره كد دوره عنوان رديف
 نام ثبت هزينه

 نفر هر
 شروع تاريخ

 72 بهار 002220222 روز 1 كد درخواست حيات چرخه ارزيابي 0

 

نفت ين دستييع پايصنا يدوره ها  

افزار نرم-فرايند مهندسي و گروه تخصصي طراحي  

 مدت دوره كد دوره عنوان رديف
 نام ثبت هزينه

 (ريال)  نفر هر
 شروع تاريخ

 72 بهار 700220222 روز 0 كد درخواست متخلخل محيط در جريان سازي شبيه در آن كابرد و بولتزمان شبکه روش 2

 شيمي آزمايشگاه تخصصي گروه

2 
كارگاهي و آزمايشگاهي )   -(C-EOR)  برداشت ازدياد شيميايي مواد با آشنايي

) 
كد درخواست  72 بهار 003220222 روز 3 

0 
كارگاهي و )  آلي شيمي آزمايشگاههاي در شناسايي و جداسازي تکنيکهاي

(آزمايشگاهي   
كد درخواست  72 بهار 003220222 روز 3 
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 يع باالدستيصنا يدوره ها
 

 مخازن يمهندس يتخصص گروه

دوره عنوان رديف دوره كد   مدت 
 نام ثبت هزينه

نفر هر  
 شروع تاريخ

 72 بهار 200220222 روز PETREL 00201 3 افزار نرم  بکارگيري با   DFNبا روش  مخزن در شکاف  مدلسازي 9

ژئوفيزيک تخصصي گروه  

 72 بهار 203220222 روز 0 00200 مقدماتي  GEOLOGY  پتروفيزيکي  نمودارهاي تفسير و  پردازش 12

پتروفيزيک تخصصي گروه  

11 log based geomechanics 00022 0 72 بهار 802000000 روز 

پتروفيزيک تخصصي گروه  

مربوطه هاي افزار نرم رويکرد با سنگ مکانيک در عددي مدلسازي 12 كد درخواست   72 بهار 200220222 روز 3 

كد درخواست Geolog افزار نرم از استفاده با الکتريکي هاي رخساره تعيين 13  72 بهار 200220222 روز 3 

 گروه تخصصي حفاري

 72 بهار 802000000 روز 0 83028 گل از  نمودارگيري  دستگاه  نمودارهاي و  مهندسي  گزارشات 14

 72 بهار 1200220222 روز DRILLING OFFICE 83090 5 افزار  نرم 15

كد درخواست چاه ديواره پايداري آناليز 16  72 بهار 705000000 روز 3 

 شناسي گروه تخصصي زمين

17 
 و سنگي هاي گروه معرفي بر تاكيد با كربناته مخازن شناسي زمين ارزيابي

جرياني واحدهاي  
 72 بهار 802000000 روز 4 83226

شناسي گروه تخصصي زمين  

گاز و  نفت  ميادين  مکانيک ژئو 18  روز 10 83250 
190000000

0 
 72 بهار

 گروه تخصصي بهره برداري

 72 بهار 200220222 روز OFM 83415 3 توليد  مديريت افزار  نرم 19

شکاف شبکه مدلسازي منظور به عددي آزمايي چاه 20 كد درخواست   72 بهار 1200220222 روز 5 

 


