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 و مديريتي HSEدوره هاي آموزشي 

 HSE تخصصي گروه

 مدت كد دوره عنوان دوره رديف
هزينه ثبت نام 

 (الير) هر نفر 
 تاريخ شروع

 79 تابستان 06،22622 روز H2S 21001 1 گاز خطرات با آشنايي 1

 79 تابستان 962226222 روز 4 21215 كار محيط در شيميايي عوامل آناليز و برداري نمونه 0

 79 تابستان 062226222 روز 2 كد درخواست تكنولوژي نانو طريق از هوا در ها آلودگي كنترل 3

مديريت پروژهتخصصي گروه   

 79 تابستان 067226222 روز 3 22037 پروژه مديريت در اكسل كاربرد 0

يمديريت نظام سيستم هاي  تخصصي گروه  

 79 تابستان 067226222 روز 3 23086 ها گيري اندازه در قطعيت عدم 0

 

 دوره هاي انرژي و محيط زيست

حفاظت و خوردگي - فني بازرسي و مواد مهندسيتخصصي گروه   

 79 تابستان 960226222 روز 3 27609 پيشرفته-كنترل هاي روش و فلزات خوردگي ،

 79 تابستان 760226222 روز 5 27619 لوله خطوط پوششهاي استانداردهاي 9

 79 تابستان 760226222 روز 5 27632 پيشرفته كاتدي حفاظت 8

          تخصصي ارزيابي و تجزيه مواد گروه

 79 تابستان 026،226222 روز 4 65008 (كارگاهي و آزمايشگاهي )   -دستگاهي آناليز 7

02 
كارگاهي و ) ICP و اتمي جذب دستگاه با كار جهت نمونه سازي آماده اصول

 (آزمايشگاهي 
 79 تابستان 0262226222 روز 3 كد درخواست
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نفت ين دستييع پايصنا يدوره ها  

فرايند-فرايند مهندسي و گروه طراحي  

 مدت دوره كد دوره عنوان رديف
 نام ثبت هزينه

 (الير)  نفر هر
شروع تاريخ  

 79 تابستان 960226222 روز 3 61046 آب سازي شيرين در آن كاربرد و (RO)اسمزمعكوس فرآيند 00

 79 تابستان 62226222، روز 2 كد درخواست شيمي در ها آزمايش نتايج تحليل و تجزيه 12

 79 تابستان 62226222، روز 2 كد درخواست كاتاليستها كيفيت كنترل هاي روش با آشنايي كارگاه 13

 79 تابستان 62226222، روز 2 كد درخواست كيفيت كنترل هاي روش و مولكولي هاي غربال جذب6 فرآيندهاي با آشنايي 14

15 
 در پايلوت طراحي و شيميايي فرايندهاي در مقياس كاهش اصول با آشنايي

 صنعتي نيمه و آزمايشگاهي مقياس
 79 تابستان 62226222، روز 2 كد درخواست

افزار نرم-فرايند مهندسي و گروه تخصصي طراحي  

 79 تابستان 760226222 روز 4 0220، مقدماتي ASPEN PLUS افزار نرم توسط شيميايي فرايندهاي سازي شبيه 16

 79 تابستان 760226222 روز 4 ،020، مقدماتي  HYSYS افزار نرم توسط شيميايي فرايندهاي سازي شبيه 17

 79 تابستان 760226222 روز 4 63025 متخلخل محيط در ها فرآيند سازي شبيه در كامسول افزار نرم كاربرد 18

19 
 & FLUENT افزار نرم كمک به CFDومدلسازي سازي شبيه

GAMBIT  - مقدماتي 
 79 تابستان 760226222 روز 4 63031

 79 تابستان 760226222 روز 4 كد درخواست پيشرفته - PROMAX افزار نرم كمک به شيميايي فرايندهاي سازي شبيه 02

00 COMSOL افزار نرم با فرايندها   CFD سازي شبيه  79 تابستان 760226222 روز 4 كد درخواست 

 پليمر مهندسي و گروه تخصصي طراحي

گازها جداسازي براي پليمري غشاهاي 22  79 تابستان 968226222 روز 3 64010 

 شيمي آزمايشگاه تخصصي گروه

23 
 مصرفي هاي سورفاكتانت انواع شناسايي و جداسازي هاي روش برخي با آشنايي

(كارگاهي و آزمايشگاهي )  گاز و نفت صنايع  
 79 تابستان 860226222 روز 3 65038

24 
كارگاهي و )  نفتي هاي فرآورده و خام نفت اتوماتيک و دستي گيري نمونه

(آزمايشگاهي   
 79 تابستان 860226222 روز 3 65041

00 
 بصورت برداري بهره مناطق هاي چاه صنعتي رسوبات آناليز و شناسايي

 آزمايشگاهي
كد درخواست  روز 2 

7،250،00

0 
 79 تابستان

0، 
) نفتي هاي فرآورده و خام نفت در رسوبات و آب رنگ6 اشتعال6 نقطه هاي آزمايش

  (كارگاهي و آزمايشگاهي 
كد درخواست  روز 2 

7،250،00

0 
 79 تابستان

 گروه تخصصي ساختارها نانو

نانوفيلترها و نانوغشاها شناسايي و تهيه 09  79 تابستان 860226222 روز 4 67015 

ها نانوكاتاليست در آن وكاربردهاي نانوفناوري 28  79 تابستان 960226222 روز 3 67026 
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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

 79 تابستان 968226222 روز IPM 82029 3 مجموعه از MBAL افزار نرم 07

 79 تابستان 760226222 روز OFM 82045 4 نفتي ميادين مديريت افزار نرم 30

00 
 مند نظام توسعه وAPQC استاندارد براساس) توليد و اكتشاف ارزش زنجيره

 ( ميادين
كد درخواست  79 تابستان 760226222 روز 5 

پتروفيزيک تخصصي گروه  

پيشرفته-پتروفيزيكي نموارهاي تفسير 32  79 تابستان 760226222 روز 5 82806 

 79 تابستان 0260226222 روز 5 82821 مقدماتي -GEOLOG افزار نرم 33

 گروه تخصصي حفاري

كد درخواست سيمان طراحي آزمايشگاه  اموزشي كارگاه 34  79 تابستان 765006000 روز 1 

كد درخواست (آزمايشگاه و تئوري)  گاز و نفت هاي چاه سيمانكاري مباني 35  روز 5 
116700600

0 
 79 تابستان

 گروه تخصصي بهره برداري

پيشرفته آزمايي چاه 36  79 تابستان 862006000 روز 4 83404 

نفت ميكروبي برداشت ازدياد 37 كد درخواست   79 تابستان 765006000 روز 3 

كد درخواست پيشرفته  - KAPPA افزار نرمتوسط  عددي آزمايي چاه 38  79 تابستان 0260226222 روز 5 

 گروه تخصصي نانو ساختارها

39 
 تهيه جهت نانوهيبريدها و نانوساختار فلزي اكسيدهاي از استفاده آموزشي كارگاه

نفت مخازن برداشت ازدياد براي نانوسيال  
كد درخواست  79 تابستان 765006000 روز 1 

 


