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    پیام رئیس پژوهشگاه

يكي از نيازهاي بنيادي س��ازمان هاي پيشرو 
جهت قرار گرفتن در مس��ير توس��عه پايدار، 
بهره گيري از برنامه هاي مدون آموزشي جهت 
توس��عه منابع انساني مي باش��د. هم  زمان به 
منظ��ور حضور مان��دگار در عرصه رقابت هاي 
داخل��ي و جهاني  و با در نظر داش��تن رش��د 
س��ريع و مضاعف دان��ش و فناوري، اهميت و 
جايگاه حياتي و برجسته برنامه هاي آموزشي 
روش��ن تر مي گ��ردد. بدي��ن لحاظ اس��ت كه 
پژوهش��گاه صنعت نفت با توجه به رس��الت و 
مأموريتي كه بر عهده  دارد، مي كوشد تا بيش 
از پيش از يك س��و در راس��تاي راهبردهاي 
كالن وزارت نف��ت و از س��وي ديگر با نگاهي 
جهاني در جهت ارتقاء و تثبيت جايگاه واقعي 
خود، در مس��ير پيشرفت قرار گيرد. لذا ايجاد 
فضا و جريان مس��تمر آموزش��ي مناس��ب، از 
مهمتري��ن ابزارها جهت دس��تيابي به اهداف 

مدنظر مي باشد. در اين راستا واحد آموزش و 
تجهيز نيروي انساني پژوهشگاه صنعت نفت، 
ضم��ن بهره گيري از ت��وان و دانش تخصصي 
مدرس��ين ايراني و بين المللي، س��عي دارد تا 
ضمن برآوردن نيازهاي آموزشي كارشناسان 
و كاركنان پژوهش��گاه، پاس��خگوي نيازهاي 
آموزش��ي س��اير واحدهاي صنع��ت نفت در 
س��طح ش��ركت هاي اصل��ي در زمينه ه��اي 
باالدس��تي، پائين دس��تي و ان��رژي و محيط 
زيس��ت نيز باش��د. تقويم آموزشي پيش رو با 
رويكرد نيل به اهداف ف��وق در جهت تمركز 
بر دوره هاي تخصصي ويژه و راهبردي صنعت 
نفت، تدوين گرديده است. با اميد بهره برداري 
هرچه بيش��تر كليه سازمان هاي تابعه صنعت 

نفت جهت دستيابي به تعالي نيروي انساني.

 جعفر توفیقی
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          مقدمه 

ب��ا توجه به تجارب س��اليان متمادي، جه��ت برنامه ريزي و 
برگ��زاري صده��ا دوره تخصصي در كلي��ه زمينه هاي مورد 
نياز كارشناس��ان پژوهشگاه و همچنين پرسنل چهار شركت 
اصلي وزارت نفت، الزمه تدوين و تهيه تقويم آموزش��ي سال 
97، آگاهي از نيازهاي آموزش��ي پژوهشگاه و ساير واحدهاي 
صنعت نفت مي باش��د. بدين لحاظ از اوايل پاييز س��ال 96، 
اين واحد مب��ادرت به گردآوري نيازهاي آموزش با همكاري 
بخش هاي مختلف پژوهش��گاه نمود. به موازات و همزمان با 
اي��ن فعاليت ها ضمن نظرخواهي و تعام��ل با ادارات آموزش 

چهار ش��ركت اصلي، كوش��ش گرديد دوره هاي م��ورد نياز 
صنعت نفت در بخش هاي باالدس��تي، پايين دستي و انرژي 
و محيط زيس��ت نيز شناس��ايي ش��ده و براي هر يك برنامه 
خاصي تدوين گردد. بدين ترتيب برنامه هاي پيش بيني شده 
در تقويم پيش روي مبتني بر شناخت اصولي و بررسي هاي 
كارشناس��ي ش��ده مي باش��د. در نتيجه برنامه هاي آموزشي 
من��درج در تقويم با رويك��رد نگاه كارب��ردي و كارگاهي در 
س��طوح مختلف مدنظر قرار گرفته. در پايان اضافه مي نمايد 
آگاهي از نقطه نظرات كارشناس��انه كليه همكاران در وزارت 
نفت به يقين ما را در جهت ارتقاء س��طح دانش تخصصي و 

تعالي نيروي انساني، كمك خواهد نمود.
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آشنایی با پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهش��گاه صنعت نفت، به عنوان اولين مركز تحقيقاتي وزارت نفت با توليد 
فناوري هاي نوين و كاربرد آنها در صنعت در اجراي برنامه هاي كالن توس��عه 
ملي رس��الت خويش را به انجام رس��انده و يكي از س��ازمان هاي پيش��رو در 
توليد فناوري در وزارت نفت اس��ت. پژوهش��گاه، با ج��ذب نيروي متخصص، 
گام هايي موثر را در راه توس��عه علم و فعاليت هاي علمي - تحقيقاتي برداشته 
و با قابليت هاي س��ازماني و امكانات ويژه، طرح ها و پروژه هاي متنوع بنيادي، 
توسعه اي و كاربردي را اجرا و به صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و ديگر صنايع 
كش��ور ارايه كرده و در سال هاي اخير، با بيش��ترين ثبت داخلي و بين المللي 

اختراعات، به بومي كردن فناوري پرداخته است. 
احداث واحدهاي صنعتي با اس��تفاده از فناوري هاي تحت ليسانس پژوهشگاه 
در صناي��ع نف��ت و گاز و  دس��ت آوردهايي در زمينه هاي گوناگ��ون، از جمله 
فناوري ه��اي ن��و و تجاري  كردن، گوش��ه هايي از توان رو  به رش��د اين مركز 

تحقيقاتي هستند. مهم ترين محورهاي تحقيقاتي پژوهشگاه عبارتند از: 
- اكتشاف، توليد و ازدياد برداشت براي توسعه ميادين نفت و گاز كشور؛ 

- افزايش مقياس دستاوردهاي پژوهشي و ساخت واحدهاي صنعتي؛
- توسعه روش هاي تصفيه، انتقال و تبديل گاز طبيعي به محصوالت با  ارزش؛ 
- بهينه كردن، انتقال و توس��عه دانش فني س��اخت كاتاليست هاي الزم براي 

صنايع؛
- توس��عه فناوري هاي نوين براي رفع معضالت زيس��ت محيطي و حفاظت از 

خوردگي؛ 
- بهينه كردن مصرف انرژي، بهبود كيفيت و استفاده از سوخت هاي تميز؛

- دس��تيابي به دانش فني فرموالس��يون و ساخت مواد شيميايي صنايع نفت 
و صنايع وابسته؛

- توس��عه دان��ش  فني، طراحي، س��اخت و بهينه  ك��ردن م��واد، فرآيندها و 
سيستم هاي پليمري؛

- بهينه ك��ردن فرآيندهاي پاالي��ش، ارزيابي نفت خ��ام، فرآورده هاي قيري، 
ميعانات گازي و آناليز كيفي و كمي مواد؛ 

- ارائه ليسانس فرآيندهاي شيرين سازي نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي؛
- مش��اركت فعال در همكاري هاي تحقيقاتي و توسعه اي با شركت هاي معتبر 

بين المللي؛ 
- انتقال، جذب و بومي كردن فناوري هاي الزم در صنعت از جمله فناوري هاي 

برتر. 
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سامانه فراگیر مدیریت آموزش پژوهشگاه صنعت نفت

ايجاد زير ساخت فني از جمله طراحي و استقرار »سامانه فراگير مديريت 
آموزش« از گام هاي بلند واحد آموزش و گروه IT پژوهشگاه طي سال هاي 
اخير است كه خوشبختانه با تالش هاي مستمر هم اكنون استفاده موثر از 

آن آغاز شده است.
اين سيس��تم نرم افزاری بر پايه وب اس��ت و با هدف ايجاد تعامل بيشتر و 
به دور از خطا بين كاركنان، سرپرستان، رابطان آموزشی واحدها با واحد 
آموزش پژوهشگاه، مطلع كردن همكاران از عملكرد و برنامه های آموزشی 
و ني��ز مكانيزه  كردن كلي��ه عناصر فرآيندهاي نيازس��نجي، برنامه ريزي، 
طراحي، اجرا و ارزش��يابي و مهم تر از همه ايجاد زيرس��اخت براي ايجاد 
تس��هيالت براي ثبت ن��ام الكترونيكي هم��كاران صنع��ت در برنامه هاي 

آموزشي پژوهشگاه طراحي شده است.
اين نرم افزار شامل سه قسمت است:

1. مؤلفه مديريت فرآيند آموزش )ويژه كارشناسان آموزش(: 
اين بخش مختص همكاران واحد آموزش است و كليه فرآيندهاي جاري 

آموزش را به شرح زير در بر مي گيرد: 
- نيازسنجي آموزشي؛ 

- تعريف و به روز كردن تقويم آموزشي پژوهشگاه؛ 
- تدوين اس��تاندارد آموزشي مش��اغل برمبناي شغل، رسته، رشته و رده 

شغلي؛ 
 -

تعيين نيازهاي فردي و تشخيص كمبود مهارت كاركنان؛ 
- مديريت صدور و بايگاني الكترونيكي مدارك و گواهينامه هاي دوره هاي 

آموزشي؛ 
- امكان ثبت نام در كالس هاي آموزش؛ 
- امكان ارزشيابي و اثربخشي دوره ها؛ 

- ثبت امتيازات فراگيران با روش هاي امتيازدهي ارزشي و عددي؛ 
- امكان اطالع رساني دوره ها از طريق پست الكترونيكي و يا پيام كوتاه؛

- سنجش مقدار تحقق برنامه و تقويم آموزشي؛ 
- پايش فرآيند آموزش برمبناي شاخص هاي متعدد ؛ 

- قابليت گزارش گيري مالي و هزينه- درآمد هاي برگزاري كالس ها و .... 
اجراي اي��ن فرآيندها گامي مهم در افزايش س��رعت و دقت كاركرد هاي 

فرآيندي مديريت آموزش پژوهشگاه صنعت نفت است.
2. مؤلفه سامانه فراگیر آموزش )ويژه كاركنان پژوهشگاه(: 

اين بخش نرم افزاري بر پايه وب براي تعامل گسترده كاركنان و متقاضيان 
درون س��ازماني با واحد آموزش پژوهشگاه اس��ت و از اين پس مي توان با 

مراجعه به آدرسhttp://tps به آن دسترسي پيدا كرد. 
از امكانات ويژه اين قسمت می توان به نكات ذيل اشاره كرد:

- امكان دسترسی كل پرسنل به اس��تفاده از كتابخانه الكترونيكی ) سند، 
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مقاله، كتاب، پايان نامه، آيين نامه، دستورالعمل، عكس، فيلم، صدا و . . . (؛
- درخواست و رؤيت نيازهای آموزشی؛

- تكميل فرم های ارزش��يابی و اثربخشی دوره های آموزشی بر مبنای مدل 
كرك پاتريك براي دوره هاي گذرانده؛

- مشاهده نتايج اثربخشي دوره هاي گذرانده شده همكاران تحت سرپرستي؛
- مشاهده سوابق آموزشي خود و همكاران تحت سرپرستي هاي مورد نظر؛

- مشاهده سوابق تدريس و ....
3. درگاه آموزش )ويژه كاربران خارج از پژوهشگاه(: 

عالوه بر س��امانه فراگير آموزش، كه مختص همكاران پژوهش��گاه صنعت 
نفت اس��ت، درگاه آموزش )http://training.ripi.ir( ويژه كاربران خارج از 
پژوهشگاه كه با بخش مديريت فرآيند آموزش يكپارچه است نيز راه اندازي 
شد كه از اين پس متقاضيان خارج از پژوهشگاه مي توانند براي ثبت نام از 
طريق اين س��ايت اقدام كنند كه دستاورد آن سرعت و دقت در انجام امور 

است. از جمله امكانات اين قسمت چنين اند: 

- مشاهده تقويم آموزشي پژوهشگاه؛
- امكان جستجوي كالس هاي آموزشي بر اساس عنوان و تاريخ دوره ها؛

- امكان رزرو و ثبت نام دوره؛
- امكان ثبت نام فردي و گروهي )نماينده س��ازمان( در دوره هاي تخصصي 

پژوهشگاه صنعت نفت؛
- امكان ثبت نام به عنوان استاد در سايت؛

ام��كان پرداخت الكترونيك��ي مبلغ دوره ها از طريق وب س��ايت، چه براي 
سازمان هايي كه با پژوهشگاه حساب في مابين دارند؛ چه براي سازمان هايي 

كه حسابي با پژوهشگاه ندارند و چه متقاضيان انفرادي؛
امكان دسترس��ی و اس��تفاده از كتابخانه الكترونيكی ) س��ند، مقاله، كتاب، 

پايان نامه، آيين نامه، دستورالعمل، عكس، فيلم، صدا و . . . (.
 ضمناً در س��امانه فراگير آموزش راهنمايي براي اس��تفاده همكاران از اين 
س��امانه ارايه شده است. همچنين در صورت وجود هرگونه ابهام و يا سوال 

مي توانيد با واحد آموزش پژوهشگاه تماس بگيريد.
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فهرست موضوعی
برنامه های آموزشی پژوهشگاه

اي�ن بخ�ش از تقوي�م، دوره هاي آموزش�ي 
در مح�ل  ك�ه  مي باش�د  زمانبن�دي ش�ده 
پژوهشگاه برگزار خواهد شد. تمامي دوره ها 
به درخواس�ت متقاض�ي، قابل برگ�زاري در 

محل سازمانها نیز مي باشند.



HSE گروه تخصصی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 12،600،0097 روز21001آشنايي با خطرات گاز H2S- پيشرفته1

2HSE زمستان 12،600،0097 روز21002مقررات و اصول

پاييز 24،000،00097 روز21016تكنيكهاي ارزيابي ريسك3

پاييز 35،900،00097 روز21204ارزيابي و كنترل پرتوهاي غيريونيزان در محيط كار4

تابستان 47،000،00097 روز21215نمونه برداري و آناليز عوامل شيميايي در محيط كار5

پاييز 35،900،00097 روز21422ايمني و بهداشت در آزمايشگاه6

اصول استاندارد محاسبه ميزان  انتشار گازهاي گلخانه اي در صنايع گازي 7
)به همراه آموزش نرم  افزار(

درخواست 
زمستان 24،000،00097 روزكد

درخواست كنترل آلودگي ها در هوا از طريق نانو تكنولوژي8
تابستان 24،000،00097 روزكد

گروه تخصصی مدیریت پروژه

9PMBOK زمستان 35،900،00097 روز22002استاندارد مديريت پروژه بر مبناي

پاييز 35،900،00097 روز22005امكان سنجي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت10

زمستان 35،900،00097 روز22006برنامه ريزي و كنترل پروژه11

12OPM3 بهار 24،000،00097 روز22007بلوغ سازماني در مديريت پروژه

  فهرست موضوعی برنامه های آموزشی 97
دوره های آموزشی HSE و مدیریتی

    فهرست موضوعی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها

11
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هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 24،000،00097 روز22032نرم افزار MS PROJECT- پيشرفته13

پاييز 24،000،00097 روز22035نرم افزار PRIMAVERA- پيشرفته14

تابستان 35،900،00097 روز22037كاربرد اكسل در مديريت پروژه15

درخواست امكانسنجي فني، اقتصادي و محيط زيستي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر16
پاييز 24،000،00097 روزكد

 كارگاه آموزشي مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار17
PLS  و   LISREL 

درخواست 
پاييز 24،000،00097 روزكد

مديريت صنايع پائين دستي نفت و گاز )فرايندها و فناوريهاي شيميايي 0 18
پليمري و پتروشيمي(

درخواست 
پاييز 58،000،00097 روزكد

ارزيابي اثرات توسعه صنعت نفت وگاز برحوزه زيست محيطي ، اقتصادي و 19
اجتماعي

درخواست 
بهار 35،900،00097 روزكد

20)Design of Experiments( درخواست طراحي آزمايش ها
بهار 35،900،00097 روزكد

گروه تخصصی نظام سیستم های  مدیریتي

 تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت زيست محيطي- 21
ISO14001

بهار 24،000،00097 روز23006

22ISO 17025 زمستان 24،000،00097 روز23068آشنايي با الزامات، مستندات و مميزي

تابستان 35،900،00097 روز23086عدم قطعيت در اندازه گيري ها23

  فهرست موضوعی برنامه های آموزشی 97

    فهرست موضوعی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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    فهرست موضوعی



پرديس باالدستي



گروه تخصصی مهندسی مخازن

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

زمستان 310،000،00097 روز82009آزمايشگاه خواص سياالت مخزن ) كارگاهي و آزمايشگاهي (1

پاييز 413،000،00097 روز82011آزمايشگاه خواص سنگ هاي مخزن ) كارگاهي و آزمايشگاهي (2

3SAPHIR پاييز 49،500،00097 روز82027تفسير داده هاي فشار آزمايي چاه با بكارگيري نرم افزار

4IPM از مجموعه MBAL تابستان 37،800،00097 روز82029نرم افزار

5MEPO پاييز 49،500،00097 روز82036تطبيق تاريخچه عملكرد مخزن با بكارگيري نرم افزار

6PVTSim زمستان 510،500،00097 روز82040شبيه سازي رفتار سيال با استفاده از نرم افزار

7OFM تابستان 49،500،00097 روز82045نرم افزار مديريت ميادين نفتي

مدلسازي جريانهاي چندفازي درون چاهي با بكارگيري نرم افزار 8
PIPESIM

پاييز 37،800،00097 روز82048

 مدلسازي  شكاف در مخزن با روش DFN   با بكارگيري  نرم افزار9
PETREL 82051بهار 37،800،00097 روز

10Intelligent Well and Field Technology درخواست
زمستان 59،500،00097 روزكد

درخواست شبيه سازي فرآيند رسوبگذاري آب در تزريق آب در مخازن هيدروكربوري11
پاييز 26،300،00097 روزكد

درخواست مطالعه يكپارچه مخزن توسط نرم افزار Pipe-It پيشرفته12
پاييز 49،500،00097 روزكد

13CMG درخواست نرم افزار
زمستان 49،500،00097 روزكد

14Petrel_RE )Advance workflows(
درخواست 

زمستان 510،500،00097 روزكد

پردیس باالدستی

  فهرست موضوعی برنامه های آموزشی 97
دوره های صنایع باالدستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

15 APQC زنجيره ارزش اكتشاف و توليد )براساس استاندارد 
و توسعه نظام مند ميادين (

درخواست 
تابستان 59،500،00097 روزكد

گروه تخصصی ژئوشیمی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

16)Fingerprint( زمستان 59،500،00097 روز82412كاربرد بيوماركرها در ژئوشيمي آلي

گروه تخصصی ژئوفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

بهار 26،300،00097 روز82648پردازش  و تفسير نمودارهاي  پتروفيزيكي  GEOLOGY  مقدماتي17

گروه تخصصی پتروفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

تابستان 59،500،00097 روز82806تفسير نموارهاي پتروفيزيكي-پيشرفته18

19Log Based Geomechanics82807بهار 48،200،00097 روز

پاييز 37،800،00097 روز82808مدلسازي پتروفيزيكي و تهيه مدل استاتيكي مخزن20

21PETREL زمستان 510،500،00097 روز82819نرم افزار

تابستان 510،500،00097 روز82821نرم افزار GEOLOG- مقدماتي22

پاييز 510،500،00097 روز82822نرم افزار GEOLOG- پيشرفته23
پردیس باالدستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی پتروفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

24Advanced petrophysics for Carbonates درخواست
پاييز 59،500،00097 روزكد

25 Reservoir Characterization  in Carbonates and
Sands tones Formations

درخواست 
پاييز 59،500،00097 روزكد

درخواست مدلسازي عددي در مكانيك سنگ با رويكرد نرم افزار هاي مربوطه26
بهار 37،800،00097 روزكد

27Geolog درخواست تعيين رخساره هاي الكتريكي با استفاده از نرم افزار
بهار 37،800،00097 روزكد

گروه تخصصی حفاری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

بهار 48،200،00097 روز83028گزارشات  مهندسي  و نمودارهاي  دستگاه  نمودارگيري  از گل28

29DRILLING OFFICE بهار 510،500،00097 روز83090نرم  افزار

30MUDSIM زمستان 49،500،00097 روز83093نرم افزار

درخواست كارگاه اموزشي  آزمايشگاه طراحي سيمان31
تابستان 17،500،00097 روزكد

درخواست مباني سيمانكاري چاه هاي نفت و گاز ) تئوري و آزمايشگاه(32
تابستان 511،700،00097 روزكد

درخواست آناليز پايداري ديواره چاه33
بهار 37،500،00097 روزكد

پردیس باالدستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی زمین شناسی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

ارزيابي زمين شناسي مخازن كربناته با تاكيد بر معرفي گروه هاي سنگي و 34
بهار 48،200،00097 روز83226واحدهاي جرياني

بهار 1019،000،00097 روز83250ژئو مكانيك  ميادين  نفت  و گاز35

پاييز 59،500،00097 روز83263آناليز ريسك در اكتشاف منابع هيدروكربوري و ارزيابي اقتصادي مخازن36

374D درخواست لرزه نگاري
پاييز 26،000،00097 روزكد

گروه تخصصی بهره برداری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

تابستان 48،200،00097 روز83404چاه آزمايي پيشرفته38

39OFM بهار 37،800،00097 روز83415نرم  افزار مديريت  توليد

40OLGA زمستان 49،500،00097 روز83416نرم افزار

درخواست ازدياد برداشت ميكروبي نفت41
تابستان 37،500،00097 روزكد

درخواست چاه آزمايي عددي توسط نرم افزار KAPPA - پيشرفته 42
تابستان 510،500،00097 روزكد

درخواست آشنايي با مواد شيميايي نوين مورد استفاده در انگيزش چاه نفت43
پاييز 26،000،00097 روزكد

درخواست چاه آزمايي عددي به منظور مدلسازي شبكه شكاف44
بهار 510،500،00097 روزكد

پردیس باالدستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی فرایندهای تولید نفت وگاز

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

پاييز 26،000،00097 روز83801مقدمه اي بر صنعت نفت باالدستي نفت45

گروه تخصصی نانو ساختارها

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

كارگاه آموزشي استفاده از اكسيدهاي فلزي نانوساختار و نانوهيبريدها جهت 46
تهيه نانوسيال براي ازدياد برداشت مخازن نفت

درخواست 
تابستان 17،500،00097 روزكد

پردیس باالدستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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پرديس پائين دستي



Piping - گروه تخصصی  مكانیک 

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

1PIPE NET پاييز 49،500،00097 روز56011محاسبات هيدروليك و سايزينگ با

گروه تخصصی مكانیک - اصول مهندسی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

زمستان 59،500،00097 روز57001مكانيك سياالت كاربردي2

گروه تخصصی طراحی و مهندسی فرایند-فرایند

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

3PFD/ P&ID  پاييز 37،500،00097 روز61003مباني دياگرام فرآيندي

4PFD/ P&ID زمستان 48،200،00097 روز61004اصول ترسيم دياگرام فرآيندي

پاييز 48،200،00097 روز61020افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي5

6Pinch زمستان 37،500،00097 روز61021انتگراسيون گرما و توان

پاييز 59،500،00097 روز61024سينتيك واكنش هاي كاتاليستي7

زمستان 37،500،00097 روز61040شبيه سازي واكنش هاي كاتاليستي8

تابستان 37،500،00097 روز61046فرآيند اسمزمعكوس)RO( و كاربرد آن در شيرين سازي آب9

پاييز 37،500،00097 روز61053كاتاليست هاي صنعتي )پيشرفته(10

زمستان 59،500،00097 روز61059مهندسي كاتاليست هاي صنعتي11

پردیس پائین دستی

دوره های صنایع پایین دستی
  فهرست موضوعی برنامه های آموزشی 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

درخواست تجزيه و تحليل نتايج آزمايش ها در شيمي12
تابستان 26،000،00097 روزكد

درخواست كارگاه آشنايي با روش هاي كنترل كيفيت كاتاليستها13
تابستان 26،000،00097 روزكد

آشنايي با فرآيندهاي جذب، غربال هاي مولكولي و روش هاي كنترل 14
كيفيت

درخواست 
تابستان 26،000،00097 روزكد

درخواست سينتيك و مدل سازي فرايندهاي زيستي15
پاييز 37،500،00097 روزكد

درخواست شيرين سازي گاز به روش بيولوژيك16
پاييز 59،500،00097 روزكد

آشنايي با اصول كاهش مقياس در فرايندهاي شيميايي و طراحي پايلوت در 17
مقياس آزمايشگاهي و نيمه صنعتي

درخواست 
تابستان 26،000،00097 روزكد

گروه تخصصی طراحی و مهندسی فرایند-نرم افزار

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

18 – ASPEN PLUS شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار
تابستان 49،500،00097 روز63001مقدماتي

19 – ASPEN PLUS شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار
پاييز 49،500،00097 روز63002مياني

20 – ASPEN PLUS شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار
زمستان 49،500،00097 روز63003پيشرفته

21ASPEN FLARE NET به كمك نرم افزار  FLARE زمستان 49،500،00097 روز63014طراحي شبكه

تابستان 49،500،00097 روز63016شبيه سازي فرآيند هاي شيميايي توسط نرم افزار-  HYSYS  مقدماتي22

پاييز 37،800،00097 روز63017شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار- HYSYS   مياني23

پردیس پائین دستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

زمستان 37،800،00097 روز63018شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار HYSYS  - پيشرفته  24

25ProII  پاييز 49،500،00097 روز63023شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار

26PROMAX  پاييز 49،500،00097 روز63024شبيه سازي فرايندهاي شيميايي به كمك نرم افزار

تابستان 49،500،00097 روز63025كاربرد نرم افزار كامسول در شبيه سازي فرآيند ها در محيط متخلخل27

 شبيه سازي و طراحي خطوط لوله چند فازي به كمك نرم افزار28
PVT-SIM / OLGA 63026پاييز 49،500،00097 روز

29PIPE PHASE زمستان 49،500،00097 روز63029شبيه سازي جريان هاي چند فازي به كمك نرم افزار

شبيه سازي فرآيندهاي پااليشگاهي و كاتاليستي پتروشيمي به كمك نرم  30
PETRO SIM پاييز 510،500،00097 روز63030افزار

 شبيه سازي ومدلسازي CFD به كمك نرم افزار 31
FLUENT & GAMBIT  - مقدماتي

تابستان 49،500،00097 روز63031

شبيه سازي ومدلسازي  CFD جريانهاي توربولنت وچند فازي به كمك 32
پاييز 510،500،00097 روز63032نرم افزار هايFLUENT & GAMBIT   - پيشرفته

33HTRI زمستان 49،500،00097 روز63037طراحي مبدل هاي حرارتي به كمك نرم افزار

بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از تكنولوژي پينچ به كمك نرم افزار 34
HINT

پاييز 37،800،00097 روز63038

35PHA-PRO به كمك نرم افزار  HAZOP  پاييز 49،500،00097 روز63043مطالعات

پاييز 49،500،00097 روز63046كاربرد نرم افزار MATLAB در مهندسي - مقدماتي36

زمستان 49،500،00097 روز63047كاربرد نرم افزار MATLAB در مهندسي - پيشرفته37

38
 - PROMAX شبيه سازي فرايندهاي شيميايي به كمك نرم افزار

پيشرفته
درخواست 

تابستان 49،500،00097 روزكد

پردیس پائین دستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

39Promax درخواست شبيه سازي و بهينه سازي واحد شيرين سازي گاز با نرم افزار
زمستان 37،800،00097 روزكد

40Promax درخواست شبيه سازي و  بهينه سازي واحد بازيافت گوگرد با نرم افزار
پاييز 37،800،00097 روزكد

درخواست روش شبكه بولتزمان و كابرد آن در شبيه سازي جريان در محيط متخلخل41
بهار 49،500،00097 روزكد

42COMSOL فرايندها با نرم افزار CFD درخواست شبيه سازي
تابستان 49،500،00097 روزكد

گروه تخصصی طراحی و مهندسی پلیمر

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

تابستان 37،800،00097 روز64010غشاهاي پليمري براي جداسازي گازها43

گروه تخصصی آزمایشگاه شیمی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

 ارزيابي و كنترل كيفيت نفت خام و فرآورده هاي نفتي 44
زمستان 511،700،0097 روز65011) كارگاهي و آزمايشگاهي (

آشنايي با برخي روش هاي جداسازي و شناسايي انواع سورفاكتانت هاي 45
تابستان 38،300،00097 روز65038مصرفي صنايع نفت و گاز ) كارگاهي و آزمايشگاهي (

 نمونه گيري دستي و اتوماتيك نفت خام و فرآورده هاي نفتي 46
تابستان 38،300،00097 روز65041) كارگاهي و آزمايشگاهي (

شناسايي و آناليز رسوبات صنعتي چاه هاي مناطق بهره برداري 47
)آزمايشگاهي(

درخواست 
تابستان 27،250،00097 روزكد

پردیس پائین دستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

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

درخواست 
بهار 38،300،00097 روزكد

 تكنيكهاي جداسازي و شناسايي در آزمايشگاههاي شيمي آلي 49
) كارگاهي و آزمايشگاهي (

درخواست 
بهار 38،300،00097 روزكد

آزمايش هاي نقطه اشتعال، رنگ، آب و رسوبات در نفت خام و فرآورده هاي 50
نفتي) كارگاهي و آزمايشگاهي ( 

درخواست 
تابستان 27،250،00097 روزكد

51Euro IV درخواست تحليلي بر مشخصات بنزين موتور و گازوئيل مطابق با استاندارد
زمستان 14،600،00097 روزكد

گروه تخصصی نانو ساختارها گروه تخصصی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

تابستان 48،200،00097 روز67015تهيه و شناسايي نانوغشاها و نانوفيلترها52

تابستان 37،500،00097 روز67026نانوفناوري وكاربردهاي آن در نانوكاتاليست ها53

گروه تخصصی عملیات پخش و پاالیش

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

پاييز 26،000،00097 روز81002برنامه ريزي عمليات پااليش54

پردیس پائین دستی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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پرديس انرژي 
و محيط زيست



گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - متالوژی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

زمستان 59،500،00097 روز27210آناليز تخريب مواد1

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - بازرسی 

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

2API580 پاييز 37،500،00097 روز27420بازرسي بر مبناي ريسك مطابق استاندارد

بازرسي ظروف تحت فشار در حين بهره برداري و تعميرات و تغييرات بر 3
API510   پاييز 48،200،00097 روز27431اساس استاندارد

4API570 زمستان 48،200،00097 روز27437بازرسي سيستم هاي لوله كشي بر اساس استاندارد

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - خوردگی و حفاظت

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

تابستان 37،500،00097 روز27609خوردگي فلزات و روش هاي كنترل-پيشرفته5

پاييز 37،500،00097 روز27616استانداردهاي خوردگي و حفاظت از زنگ6

زمستان 37،500،00097 روز27617اصول و كاربرد بازدارنده هاي خوردگي7

تابستان 59،500،00097 روز27619استانداردهاي پوششهاي خطوط لوله8

پاييز 37،500،00097 روز27628استانداردهاي رنگهاي صنعتي و آزمايشهاي مربوطه9

تابستان 59،500،00097 روز27632حفاظت كاتدي پيشرفته10

پردیس انرژی و محیط زیست

دوره های انرژی و محیط زیست
  فهرست موضوعی برنامه های آموزشی 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - جوشكاری         

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

11WPS/PQR/WQT زمستان 48،200،00097 روز27819استانداردها و موارد مربوط به

گروه تخصصی ارزیابی و تجزیه مواد         

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

تابستان 410،600،00097 روز65008آناليز دستگاهي-  )كارگاهي و آزمايشگاهي(12

پاييز 410،600،00097 روز65010كروماتوگرافي گازي مقدماتي )كارگاهي و آزمايشگاهي(13

پاييز 310،000،00097 روز65013آزمايش هاي تصفيه فاضالب و پساب )كارگاهي و آزمايشگاهي(14

زمستان 410،600،00097 روز65039كنترل بهداشتي آب هاي آشاميدني )كارگاهي و آزمايشگاهي(15

درخواست كروماتوگرافي گازي طيف سنجي جرمي )كارگاهي و آزمايشگاهي(16
زمستان 410،600،00097 روزكد

درخواست كروماتوگرافي گازي پيشرفته )كارگاهي و آزمايشگاهي(17
پاييز 410،600،00097 روزكد

18ICP اصول آماده سازي نمونه جهت كار با دستگاه جذب اتمي و 
)كارگاهي و آزمايشگاهي(

درخواست 
تابستان 310،000،00097 روزكد

پردیس انرژی و محیط زیست

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی انرژی و بهینه سازی انرژی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر)ريال(

19 ISIRI معاينه فني و ارتقاي كارايي موتورخانه ها و معرفي استاندارد
16000

درخواست 
پاييز 24،000،00097 روزكد

اصول انتخاب كمپرسور و  بهينه سازي  مصرف انرژي در سيستم هاي هواي 20
)CAS( فشرده

درخواست 
زمستان 24،000،00097 روزكد

درخواست ردپاي كربن21
پاييز 14،600،00097 روزكد

مفاهيم ردپاي كربن و الزامات محيط زيستي كشورهاي پيشرفته  )به همراه 22
آموزش نرم  افزار(

درخواست 
پاييز 14،600،00097 روزكد

درخواست ارزيابي چرخه حيات23
بهار 14،600،00097 روزكد

پردیس انرژی و محیط زیست

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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بهار

فهرست فصلي
برنامه های آموزشی پژوهشگاه

اي�ن بخ�ش از تقوي�م آموزش�ي، دوره هاي 
آموزش�ي زمانبن�دي ش�ده مي باش�د كه بر 
اساس فصول س�ال طبقه بندي و مرتب شده 
و در مح�ل پژوهش�گاه برگزار خواهد ش�د. 
تمامي دوره ها به درخواس�ت متقاضي، قابل 

برگزاري در محل سازمانها نیز مي باشند.



گروه تخصصی مدیریت پروژه

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

1OPM3 بهار 24،000،00097 روز22007بلوغ سازماني در مديريت پروژه

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

درخواست 
بهار 35،900،00097 روزكد

3)Design of Experiments( درخواست طراحي آزمايش ها
بهار 35،900،00097 روزكد

گروه تخصصی نظام سیستم های  مدیریتی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت زيست محيطي- 4
ISO14001

بهار 24،000،00097 روز23006

دوره های انرژی و محیط زیست

گروه تخصصی انرژی و بهینه سازی انرژی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

درخواست ارزيابي چرخه حيات5
بهار 14،600،00097 روزكد

دوره های صنایع پایین دستی نفت

گروه تخصصی طراحی و مهندسی فرایند-نرم افزار

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

درخواست روش شبكه بولتزمان و كابرد آن در شبيه سازي جريان در محيط متخلخل6
بهار 49،500،00097 روزكد

  فهرست بهاری برنامه های آموزشی97
دوره های آموزشی HSE و مدیریتی

بهار 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی آزمایشگاه شیمی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

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

درخواست 
بهار 38،300،00097 روزكد

8
 تكنيكهاي جداسازي و شناسايي در آزمايشگاههاي شيمي آلي 

) كارگاهي و آزمايشگاهي (
درخواست 

بهار 38،300،00097 روزكد

دوره های صنایع باالدستی

گروه تخصصی مهندسی مخازن

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

9PETREL با بكارگيري  نرم افزار DFN بهار 37،800،00097 روز82051مدلسازي شكاف در مخزن با روش

گروه تخصصی ژئوفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

بهار 26،300،00097 روز82648پردازش  و تفسير نمودارهاي  پتروفيزيكي  GEOLOGY  مقدماتي10

گروه تخصصی پتروفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

11Log Based Geomechanics82807بهار 48،200،00097 روز

گروه تخصصی پتروفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

درخواست مدلسازي عددي در مكانيك سنگ با رويكرد نرم افزار هاي مربوطه12
بهار 37،800،00097 روزكد

  فهرست بهاری برنامه های آموزشی97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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13Geolog درخواست تعيين رخساره هاي الكتريكي با استفاده از نرم افزار
بهار 37،800،00097 روزكد

گروه تخصصی حفاری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

بهار 48،200،00097 روز83028گزارشات  مهندسي  و نمودارهاي  دستگاه  نمودارگيري  از گل14

15DRILLING OFFICE بهار 510،500،00097 روز83090نرم  افزار

درخواست آناليز پايداري ديواره چاه16
بهار 37،500،00097 روزكد

گروه تخصصی زمین شناسی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

ارزيابي زمين شناسي مخازن كربناته با تاكيد بر معرفي گروه هاي سنگي و 17
بهار 48،200،00097 روز83226واحدهاي جرياني

گروه تخصصی زمین شناسی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

بهار 1019،000،00097 روز83250ژئو مكانيك  ميادين  نفت  و گاز18

گروه تخصصی بهره برداری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

19OFM بهار 37،800،00097 روز83415نرم افزار مديريت  توليد

درخواست چاه آزمايي عددي به منظور مدلسازي شبكه شكاف20
بهار 510،500،00097 روزكد

  فهرست بهاری برنامه های آموزشی97

بهار 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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تابستان



HSE گروه تخصصی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 12،600،0097 روز21001آشنايي با خطرات گاز H2S- پيشرفته1

تابستان 47،000،00097 روز21215نمونه برداري و آناليز عوامل شيميايي در محيط كار2

درخواست كنترل آلودگي ها در هوا از طريق نانو تكنولوژي3
تابستان 24،000،00097 روزكد

گروه تخصصی مدیریت پروژه

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 35،900،00097 روز22037كاربرد اكسل در مديريت پروژه4

گروه تخصصی نظام سیستم های  مدیریتی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 35،900،00097 روز23086عدم قطعيت در اندازه گيري ها5

دوره های انرژی و محیط زیست

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - خوردگی و حفاظت

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 37،500،00097 روز27609خوردگي فلزات و روش هاي كنترل-پيشرفته6

تابستان 59،500،00097 روز27619استانداردهاي پوششهاي خطوط لوله7

تابستان 59،500،00097 روز27632حفاظت كاتدي پيشرفته8

  فهرست تابستانی برنامه های آموزشی97
دوره های آموزشی HSE و مدیریتی

تابستان 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی ارزیابی و تجزیه مواد         

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 410،600،00097 روز65008آناليز دستگاهي ) كارگاهي و آزمايشگاهي (9

10ICP اصول آماده سازي نمونه جهت كار با دستگاه جذب اتمي و 
) كارگاهي و آزمايشگاهي (

درخواست 
تابستان 310،000،00097 روزكد

دوره های صنایع پایین دستی نفت

گروه طراحی و مهندسی فرایند-فرایند

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 37،500،00097 روز61046فرآيند اسمزمعكوس)RO( و كاربرد آن در شيرين سازي آب11

درخواست تجزيه و تحليل نتايج آزمايش ها در شيمي12
تابستان 26،000،00097 روزكد

درخواست كارگاه آشنايي با روش هاي كنترل كيفيت كاتاليستها13
تابستان 26،000،00097 روزكد

آشنايي با فرآيندهاي جذب، غربال هاي مولكولي و روش هاي كنترل 14
كيفيت

درخواست 
تابستان 26،000،00097 روزكد

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

درخواست 
تابستان 26،000،00097 روزكد

گروه تخصصی طراحی و مهندسی فرایند-نرم افزار

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

16  ASPEN PLUS شبيه سازي فرايندهاي شيميايي توسط نرم افزار
تابستان 49،500،00097 روز63001مقدماتي

تابستان 49،500،00097 روز63016شبيه سازي فرايندهاي شيميايي توسط نرم افزار HYSYS  مقدماتي17

  فهرست تابستانی برنامه های آموزشی97

تابستان 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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تابستان 49،500،00097 روز63025كاربرد نرم افزار كامسول در شبيه سازي فرآيند ها در محيط متخلخل18

19FLUENT & GAM- به كمك نرم افزار CFD  ببيه سازي ومدلسازي
BIT  - مقدماتي

تابستان 49،500،00097 روز63031

20 - PROMAX شبيه سازي فرايندهاي شيميايي به كمك نرم افزار
پيشرفته

درخواست 
تابستان 49،500،00097 روزكد

21COMSOL فرايندها با نرم افزار CFD درخواست   شبيه سازي
تابستان 49،500،00097 روزكد

گروه تخصصی طراحی و مهندسی پلیمر

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 37،800،00097 روز64010غشاهاي پليمري براي جداسازي گازها22

گروه تخصصی آزمایشگاه شیمی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

آشنايي با برخي روش هاي جداسازي و شناسايي انواع سورفاكتانت هاي 23
تابستان 38،300،00097 روز65038مصرفي صنايع نفت و گاز ) كارگاهي و آزمايشگاهي (

تابستان 38،300،00097 روز65041نمونه گيري دستي و اتوماتيك نفت خام و فرآورده هاي نفتي ) كارگاهي و آزمايشگاهي (24

شناسايي و آناليز رسوبات صنعتي چاه هاي مناطق بهره برداري بصورت 25
آزمايشگاهي

درخواست 
تابستان 27،250،00097 روزكد

آزمايش هاي نقطه اشتعال، رنگ، آب و رسوبات در نفت خام و فرآورده هاي 26
نفتي) كارگاهي و آزمايشگاهي ( 

درخواست 
تابستان 27،250،00097 روزكد

گروه تخصصی نانو ساختارها

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 48،200،00097 روز67015تهيه و شناسايي نانوغشاها و نانوفيلترها27

تابستان 37،500،00097 روز67026نانوفناوري وكاربردهاي آن در نانوكاتاليست ها28

  فهرست تابستانی برنامه های آموزشی97

تابستان 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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دوره های صنایع باالدستی

گروه تخصصی مهندسی مخازن

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

29IPM از مجموعه MBAL تابستان 37،800،00097 روز82029نرم افزار

30OFM تابستان 49،500،00097 روز82045نرم افزار مديريت ميادين نفتي

 زنجيره ارزش اكتشاف و توليد )براساس استاندارد APQC و31
 توسعه نظام مند ميادين (

درخواست 
تابستان 59،500،00097 روزكد

گروه تخصصی پتروفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 59،500،00097 روز82806تفسير نموارهاي پتروفيزيكي-پيشرفته32

تابستان 510،500،00097 روز82821نرم افزار GEOLOG- مقدماتي33

گروه تخصصی حفاری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

درخواست كارگاه آموزشي آزمايشگاه طراحي سيمان34
تابستان 17،500،00097 روزكد

درخواست مباني سيمانكاري چاه هاي نفت و گاز )تئوري و آزمايشگاه(35
تابستان 511،700،00097 روزكد

  فهرست تابستانی برنامه های آموزشی97

تابستان 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی بهره برداری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

تابستان 48،200،00097 روز83404چاه آزمايي پيشرفته36

درخواست ازدياد برداشت ميكروبي نفت37
تابستان 37،500،00097 روزكد

درخواست چاه آزمايي عددي توسط نرم افزار KAPPA - پيشرفته 38
تابستان 510،500،00097 روزكد

گروه تخصصی نانو ساختارها

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

كارگاه آموزشي استفاده از اكسيدهاي فلزي نانوساختار و نانوهيبريدها جهت 39
تهيه نانوسيال براي ازدياد برداشت مخازن نفت

درخواست 
تابستان 17،500،00097 روزكد

  فهرست تابستانی برنامه های آموزشی97

تابستان 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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پاییز



HSE گروه تخصصی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 24،000،00097 روز21016تكنيكهاي ارزيابي ريسك1

پاييز 35،900،00097 روز21204ارزيابي و كنترل پرتوهاي غيريونيزان در محيط كار2

پاييز 35،900،00097 روز21422ايمني و بهداشت در آزمايشگاه3

گروه تخصصی مدیریت پروژه

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 35،900،00097 روز22005امكان سنجي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت4

پاييز 24،000،00097 روز22035نرم افزار PRIMAVERA- پيشرفته5

پاييز 24،000،00097 روز22032نرم افزار MS PROJECT- پيشرفته6

درخواست امكانسنجي فني، اقتصادي و محيط زيستي بازيافت گازهاي ارسالي به فلر7
پاييز 24،000،00097 روزكد

كارگاه آموزشي مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار8
PLS  و   LISREL

درخواست 
پاييز 24،000،00097 روزكد

مديريت صنايع پائين دستي نفت و گاز )فرايندها و فناوريهاي شيميايي 0 9
پليمري و پتروشيمي(

درخواست 
پاييز 58،000،00097 روزكد

  فهرست پاییزی برنامه های آموزشی97
دوره های آموزشی HSE و مدیریتی

پاییز 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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دوره های انرژی و محیط زیست

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - بازرسی 

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

10API580 پاييز 37،500،00097 روز27420بازرسي بر مبناي ريسك مطابق استاندارد

بازرسي ظروف تحت فشار در حين بهره برداري و تعميرات و تغييرات بر 11
API510   پاييز 48،200،00097 روز27431اساس استاندارد

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - خوردگی و حفاظت

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 37،500،00097 روز27616استانداردهاي خوردگي و حفاظت از زنگ12

پاييز 37،500،00097 روز27628استانداردهاي رنگهاي صنعتي و آزمايشهاي مربوطه13

گروه تخصصی ارزیابی و تجزیه مواد         

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 410،600،00097 روز65010كروماتوگرافي گازي مقدماتي ) كارگاهي و آزمايشگاهي (14

پاييز 310،000،00097 روز65013آزمايش هاي تصفيه فاضالب و پساب ) كارگاهي و آزمايشگاهي (15

درخواست كروماتوگرافي گازي پيشرفته ) كارگاهي و آزمايشگاهي (16
پاييز 410،600،00097 روزكد

  فهرست پاییزی برنامه های آموزشی97

پاییز 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی انرژی و بهینه سازی انرژی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

17 ISIRI معاينه فني و ارتقاي كارايي موتورخانه ها و معرفي استاندارد
16000

درخواست 
پاييز 24،000،00097 روزكد

درخواست ردپاي كربن18
پاييز 14،600،00097 روزكد

مفاهيم ردپاي كربن و الزامات محيط زيستي كشورهاي پيشرفته  )به همراه 19
اموزش نرم  افزار(

درخواست 
پاييز 14،600،00097 روزكد

دوره های صنایع پایین دستی نفت

Piping -گروه تخصصی  مكانیک  

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

20PIPE NET پاييز 49،500،00097 روز56011محاسبات هيدروليك و سايزينگ با

گروه طراحی و مهندسی فرایند-فرایند

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

21PFD/ P&ID  پاييز 37،500،00097 روز61003مباني دياگرام فرآيندي

پاييز 48،200،00097 روز61020افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي22

پاييز 59،500،00097 روز61024سينتيك واكنش هاي كاتاليستي23

پاييز 37،500،00097 روز61053كاتاليست هاي صنعتي ) پيشرفته(24

درخواست سينتيك و مدل سازي فرايندهاي زيستي25
پاييز 37،500،00097 روزكد

  فهرست پاییزی برنامه های آموزشی97

پاییز 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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درخواست شيرين سازي گاز به روش بيولوژيك26
پاييز 59،500،00097 روزكد

گروه تخصصی طراحی و مهندسی فرایند-نرم افزار

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

27 – ASPEN PLUS شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار
پاييز 49،500،00097 روز63002مياني

پاييز 37،800،00097 روز63017شبيه سازي فرآيند هاي شيميايي توسط نرم افزار-  HYSYS  مياني28

29PROII  پاييز 49،500،00097 روز63023شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار

30PROMAX  پاييز 49،500،00097 روز63024شبيه سازي فرايندهاي شيميايي به كمك نرم افزار

 شبيه سازي و طراحي خطوط لوله چند فازي به كمك نرم افزار31
PVT-SIM / OLGA 63026پاييز 49،500،00097 روز

شبيه سازي فرآيندهاي پااليشگاهي و كاتاليستي پتروشيمي به كمك نرم 32
PETRO SIM پاييز 510،500،00097 روز63030افزار

شبيه سازي ومدلسازي CFD جريانهاي توربولنت وچند فازي به كمك نرم 33
پاييز 510،500،00097 روز63032افزار هاي FLUENT & GAMBIT   - پيشرفته

بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از تكنولوژي پينچ به كمك نرم افزار 34
HINT

پاييز 37،800،00097 روز63038

35PHA-PRO به كمك نرم افزار  HAZOP  پاييز 49،500،00097 روز63043مطالعات

پاييز 49،500،00097 روز63046كاربرد نرم افزار MATLAB در مهندسي - مقدماتي36

37Promax درخواست شبيه سازي و  بهينه سازي واحد بازيافت گوگرد با نرم افزار
پاييز 37،800،00097 روزكد

  فهرست پاییزی برنامه های آموزشی97

پاییز 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی عملیات پخش و پاالیش

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 26،000،00097 روز81002برنامه ريزي عمليات پااليش38

دوره های صنایع باالدستی

گروه تخصصی مهندسی مخازن

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 413،000،00097 روز82011آزمايشگاه خواص سنگ هاي مخزن ) كارگاهي و آزمايشگاهي (39

40SAPHIR پاييز 49،500،00097 روز82027تفسير داده هاي فشار آزمايي چاه با بكارگيري نرم افزار

41MEPO پاييز 49،500،00097 روز82036تطبيق تاريخچه عملكرد مخزن با بكارگيري نرم افزار

مدلسازي جريانهاي چندفازي درون چاهي با بكارگيري نرم افزار 42
PIPESIM

پاييز 37،800،00097 روز82048

درخواست شبيه سازي فرآيند رسوبگذاري آب در تزريق آب در مخازن هيدروكربوري43
پاييز 26،300،00097 روزكد

درخواست مطالعه يكپارچه مخزن توسط نرم افزار Pipe-It پيشرفته44
پاييز 49،500،00097 روزكد

گروه تخصصی پتروفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 37،800،00097 روز82808مدلسازي پتروفيزيكي و تهيه مدل استاتيكي مخزن45

پاييز 510،500،00097 روز82822نرم افزار GEOLOG - پيشرفته46

  فهرست پاییزی برنامه های آموزشی97

پاییز 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها

45
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گروه تخصصی پتروفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

47Advanced petrophysics for Carbonates
درخواست 

پاييز 59،500،00097 روزكد

48 Reservoir Characterization  in Carbonates and
Sandstones Formations

درخواست 
پاييز 59،500،00097 روزكد

گروه تخصصی زمین شناسی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 59،500،00097 روز83263آناليز ريسك در اكتشاف منابع هيدروكربوري و ارزيابي اقتصادي مخازن49

504D  درخواست لرزه نگاري
پاييز 26،000،00097 روزكد

گروه تخصصی بهره برداری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

درخواست آشنايي با مواد شيميايي نوين مورد استفاده در انگيزش چاه نفت51
پاييز 26،000،00097 روزكد

گروه تخصصی فرایندهای تولید نفت وگاز

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

پاييز 26،000،00097 روز83801مقدمه اي بر صنعت نفت باالدستي نفت52

  فهرست پاییزی برنامه های آموزشی97

پاییز 97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها

46

1397



پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها

47
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زمستان



HSE گروه تخصصی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

1HSE زمستان 12،600،0097 روز21002مقررات و اصول

اصول استاندارد محاسبه ميزان  انتشار گازهاي گلخانه اي در صنايع گازي 2
)به همراه آموزش نرم افزار(

درخواست 
زمستان 24،000،00097 روزكد

گروه تخصصی مدیریت پروژه

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

3PMBOK زمستان 35،900،00097 روز22002استاندارد مديريت پروژه بر مبناي

زمستان 35،900،00097 روز22006برنامه ريزي و كنترل پروژه4

گروه تخصصی نظام سیستم های  مدیریتی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

5ISO 17025 زمستان 24،000،00097 روز23068آشنايي با الزامات، مستندات و مميزي

دوره های انرژی و محیط زیست

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - متالوژی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

زمستان 59،500،00097 روز27210آناليز تخريب مواد6

  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی97
دوره های آموزشی HSE و مدیریتی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - بازرسی 

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

7API570 زمستان 48،200،00097 روز27437بازرسي سيستم هاي لوله كشي بر اساس استاندارد

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - خوردگی و حفاظت

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

زمستان 37،500،00097 روز27617اصول و كاربرد بازدارنده هاي خوردگي8

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - جوشكاری         

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

9WPS/PQR/WQT زمستان 48،200،00097 روز27819استانداردها و موارد مربوط به

گروه تخصصی ارزیابی و تجزیه مواد         

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

زمستان 410،600،00097 روز65039كنترل بهداشتي آب هاي آشاميدني ) كارگاهي و آزمايشگاهي (10

درخواست كروماتوگرافي گازي طيف سنجي جرمي ) كارگاهي و آزمايشگاهي (11
زمستان 410،600،00097 روزكد

گروه تخصصی انرژی و بهینه سازی انرژی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

اصول انتخاب كمپرسور و  بهينه سازي  مصرف انرژي در سيستم هاي هواي 12
)CAS( فشرده

درخواست 
زمستان 24،000،00097 روزكد

  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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دوره های صنایع پایین دستی نفت

گروه مكانیک - اصول مهندسی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

زمستان 59،500،00097 روز57001مكانيك سياالت كاربردي13

گروه طراحی و مهندسی فرایند-فرایند

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

14PFD/ P&ID زمستان 48،200،00097 روز61004اصول ترسيم دياگرام فرآيندي

15Pinch زمستان 37،500،00097 روز61021انتگراسيون گرما و توان

زمستان 37،500،00097 روز61040شبيه سازي واكنش هاي كاتاليستي16

زمستان 59،500،00097 روز61059مهندسي كاتاليست هاي صنعتي17

گروه تخصصی طراحی و مهندسی فرایند-نرم افزار

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

18 – ASPEN PLUS شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار
زمستان 49،500،00097 روز63003پيشرفته

19ASPEN FLARE NET به كمك نرم افزار  FLARE زمستان 49،500،00097 روز63014طراحي شبكه

زمستان 37،800،00097 روز63018شبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار HYSYS - پيشرفته20

21PIPE PHASE زمستان 49،500،00097 روز63029شبيه سازي جريان هاي چند فازي به كمك نرم افزار

22HTRI زمستان 49،500،00097 روز63037طراحي مبدل هاي حرارتي به كمك نرم افزار

  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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دوره های صنایع باالدستی

گروه تخصصی مهندسی مخازن

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

زمستان 310،000،00097 روز82009آزمايشگاه خواص سياالت مخزن ) كارگاهي و آزمايشگاهي (27

28PVTSim زمستان 510،500،00097 روز82040شبيه سازي رفتار سيال با استفاده از نرم افزار

29Intelligent Well and Field Technology درخواست
كد

زمستان 59،500،00097 روز

30CMG نرم افزار
درخواست 

زمستان 49،500،00097 روزكد

31Petrel_RE )Advance workflows(
درخواست 

زمستان 510،500،00097 روزكد

گروه تخصصی ژئوشیمی

مدتكد دورهعنوان دورهرديف
هزينه ثبت نام 
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

32)Fingerprint( زمستان 59،500،00097 روز82412كاربرد بيوماركرها در ژئوشيمي آلي

زمستان 49،500،00097 روز63047كاربرد نرم افزار MATLAB در مهندسي - پيشرفته23

24Promax درخواست شبيه سازي و بهينه سازي واحد شيرين سازي گاز با نرم افزار
زمستان 37،800،00097 روزكد

گروه تخصصی آزمایشگاه شیمی

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

ارزيابي و كنترل كيفيت نفت خام و فرآورده هاي نفتي ) كارگاهي و 25
زمستان 511،700،0097 روز65011آزمايشگاهي (

26Euro IV درخواست تحليلي بر مشخصات بنزين موتور و گازوئيل مطابق با استاندارد
زمستان 14،600،00097 روزكد

  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی پتروفیزیک

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

33PETREL زمستان 510،500،00097 روز82819نرم افزار

گروه تخصصی حفاری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

34MUDSIM زمستان 49،500،00097 روز83093نرم افزار

گروه تخصصی بهره برداری

هزينه ثبت نام مدتكد دورهعنوان دورهرديف
تاريخ شروعهر نفر  )ريال(

35OLGA زمستان 49،500،00097 روز83416نرم افزار

  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی97

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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اي�ن بخ�ش از تقوي�م آموزش�ي ب�ه 
توانمندی های آموزش�ی پژوهش�گاه 
اختص�اص دارد كه بنا به نیاز س�ازمان 

متقاضي قابل برگزاري است.

توانمندي ها



  HSE گروه تخصصی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

1HSE 2 روز21005اصول و بازرسي

2)HSE( 2 روز21012سيستم مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست

3 روز21015الزامات HSE پيمانكاران 3

2 روز21203آشنايي با مشاغل سخت و زيان آور4

3 روز21221شناسايي و كنترل آالينده هاي شيميايي در محيط كار5

2 روز21403آشنايي با وسايل حفاظت فردي 6

3 روز21404اصول انتخاب، نحوه آزمون و كاربرد وسايل حفاظت فردي 7

2 روز21415ايمني در طراحي و مهندسي8

2 روز21423ايمني كار در فضاهاي بسته و محدود9

10)MSDS( 2 روز21425برگه اطالعات ايمني مواد

2 روز21431دستگاههاي آزمايش گاز و انواع ماسكهاي تنفسي 11

5 روز21434عمليات آتش نشاني12

13)HAZOP( 3 روز21435فرآيند مطالعه و تجزيه و تحليل خطر

4 روز21436فرماندهي حريق آتش 14

1 روز21438مباني آتش 15

3 روز21439هيدورليك آتش نشاني16

توانمندی ها
دوره های آموزشی HSE و مدیریتی

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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3 روز21441مواد اطفاء حريق17

18JSA 2 روز21449آناليز ايمني شغل

گروه تخصصی HSE- محیط زیست

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

19)Reliability Engineering( درخواست اصول بنيادي اطمينان مهندسي
2 روزكد

20)PSM( درخواست سيستم مديريت ايمني فرآيند
3 روزكد

درخواست خطرات مواد شيمايي)توكسيكو كنتيك(21
2 روزكد

2 روز21602آشنايي با فناوري هاي كنترل و كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي22

درخواست تسهيالت بين المللي تغيير اقليم جهت كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي23
1 روزكد

 مميزي انتشار گازهاي گلخانهاي و آالينده ها از شبكه توزيع گاز طبيعي 24
)به همراه آموزش نرم افزار(

درخواست 
2 روزكد

گروه تخصصی مدیریت پروژه

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

25MS PROJECT 3 روز22031نرم افزار مقدماتي

26PRIMAVERA 3 روز22034نرم افزار مقدماتي

27COMFAR 3 روز24011نرم افزار امكان سنجي اقتصادي

4 روز26014نرم افزار آماري SPSS مقدماتي28

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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3 روز26023روش شناسي پژوهش 29

گروه تخصصی نظام سیستمهای مدیریتی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

2 روز21801مباني پدافند غيرعامل30

2 روز21803اصول و مفاهيم پدافند غيرعامل31

3 روز21804الزامات پدافند غيرعامل از ديدگاه صنعت نفت 32

2 روز21813مديريت واكنش در شرايط اضطراري33

34   ISO 9001 -2 روز23001تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد مديريت كيفيت

35ISO 9001 -2 روز23002مميزي داخلي استاندارد مديريت كيفيت

تشريح الزامات و مستندسازي سيستم مديريت كيفيت ISO29001 در صنايع نفت و گاز و 36
2 روز23004پتروشيمي

  تشريح الزامات و مستندسازي استاندارد  OHSAS18001 مديريت ايمني و بهداشت 37
2 روز23010حرفه اي

گروه تخصصی مدیریت فناوری

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

3 روز29101مباني و مفاهيم مديريت فناوري38

3 روز29102پيش بيني فناوري39

3 روز29103ارزيابي فناوري40

3 روز29104مديريت نوآوري41

3 روز29105انتقال فناوري42

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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3 روز29106مديريت مالكيت فكري43

3 روز29107تجاري سازي فناوري44

درخواست نقشه راه فناوري45
1 روزكد

درخواست استراتژي فناوري46
1 روزكد

درخواست مباني مديريت تحقيق و توسعه47
1 روزكد

درخواست سياستگذاري علم، فناوري و نوآوري48
2 روزكد

دوره های انرژی و محیط زیست

گروه تخصصی محیط زیست

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

3 روز21365تصفيه لجن هاي نفتي و بيولوژيكي 49

2 روز21601آشنايي با تكنيك هاي مديريت ريسك هاي زيست محيطي در صنعت نفت50

4 روز21603آشنايي با نرم افزارهاي مدل سازي آالينده هاي صنعت نفت51

3 روز21614اصول و مباني تصفيه پساب و استفاده مجدد52

3 روز21620تصفيه فاضالب هاي صنعتي 53

2روز21622رشد ميكروب ها در آب هاي صنعتي و روش هاي كنترل آن54

5 روز21623كاربرد GIS در محيط زيست صنعت نفت55

56EMS و EMP 2 روز21630مديريت و برنامه ريزي محيط زيست طبيعي

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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3 روز21636ميكروبيولوژي سامانه هاي تصفيه فاضالب هوازي و بي هوازي57

درخواست مباني پايش و پاكسازي آلودگي هاي نفتي در محيط58
2 روزكد

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - متالوژی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز27202اصول انتخاب مواد  591

5 روز27203اصول انتخاب مواد  602

61) NACE MR 0175 /15156ISO( 3 روز27204انتخاب مواد بر اساس سرويسهای سيال ترش

گروه مهندسی مواد و بازرسی فنی - بازرسی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

ارزيابی قابليت سرويس دهی ) FITNESS-FOR-SERVICE( بر اساس استاندارد 62
 API579-274213 روز

63API620  و API650 5 روز27429بازرسي ساخت مخازن ذخيره كم فشار بر اساس استانداردهای

64API 1104 3 روز27436بازرسي جوش خطوط لوله بر اساس استاندارد

65ASME B 3103 5 روز27438بازرسي خطوط لوله فرآيندي طبق استاندارد

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی – خوردگی و حفاظت

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

3 روز27601اصول و مفاهيم خوردگي66

3 روز27606خوردگي زير عايق هاي حرارتي67

5 روز27608خوردگي فلزات و روش هاي كنترل-مقدماتي68

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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4 روز27610خوردگي ميكروبي69

3 روز27613خوردگي در سيستم هاي آمين70

5 روز27614خوردگي و رسوب گذاري آب در برجها  و سيستم هاي خنك كننده71

4 روز27620پوشش دهي خطوط لوله72

گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی – خوردگی و حفاظت

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز27626بازرسي پوشش هاي زيرزميني73

3 روز27627انتخاب رنگهاي صنعتي و نحوه اجراي آنها74

5 روز27629بازرسي رنگ سطح 751

4 روز27630بازرسي رنگ سطح 762

3 روز27631حفاظت كاتدي مقدماتي77

3 روز27639فوالدهاي زنگ نزن و كاربرد آنها از نظر خوردگي78

5 روز27640كاربرد تكنيك هاي الكتروشيميايي در ارزيابي پوشش هاي صنعتي79

4 روز27641كاربرد تكنيك هاي الكتروشيميايي در خوردگي فلزات80

4 روز27642الينينگهاي مقاوم در برابر خوردگي81

82ISO و NACE 4 روز27648الزامات استاندارد

 طبقه بندي نرخ خوردگي اتمسفري و عوارض رنگ مجتمع هاي صنعتي ايران پس از 83
سرويس دهي كوتاه مدت

درخواست 
3 روزكد

درخواست مديريت خوردگي84
3 روزكد

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی مهندسی مواد و بازرسی فنی - جوشكاری

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

4 روز27811متالورژي و عمليات حرارتي فوالدها85

گروه تخصصی مكانیک - تاسیسات تهویه و تبرید

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

2 روز54017روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات حرارتي و برودتي86

درخواست آشنايي با دستگاههاي اندازه گيري پرتابل انرژي به صورت تئوري و عملي87
2 روزكد

گروه تخصصی انرژی و بهینه سازی انرژی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

1 روز66002معيارهاي مصرف انرژي88

3 روز66003ارزيابي كارايي انرژي در بويلرها و كوره هاي صنعتي89

3 روز66012مديريت و برنامه ريزي انرژي90

1 روز66015مجموعه قوانين و راهبردهاي بهينه سازي مصرف انرژي در كشور91

2 روز66019اصول و مباني مميزي انرژي92

3 روز66021مميزي انرژي در صنعت93

درخواست ارتقاي راندمان انرژي در يك واحد صنعتي94
2 روزكد

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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دوره های صنایع پایین دستی نفت

گروه تخصصی تجهیزات فرایندی - دستگاههای ثابت

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

 مخازن ذخيره -  اصول انتخاب و طراحي بر اساس استاندارد API650 توسط نرم افزار96
Tank Design 510054 روز

ظروف تحت فشار - طراحي بر اساس استانداردهاي ASME CODE, SEC8, DIV2 به 97
PV-Elit 5 روز51009كمك نرم افزار

3 روز51031جداكننده هاي دو و سه فازي - طراحي98

4 روز51045تله هاي بخار - اختصاصي99

Piping- گروه تخصصی  مكانیک

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

100ASME B 31 ،3بر اساس استاندارد  PIPING  5 روز56012اصول طراحي

گروه تخصصی طراحی و مهندسی فرایند - فرایند

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز61013اصول عملكرد و مباني طراحي راكتورها در صنايع شيميايي101

5 روز61014اصول محاسبات در شيمي صنعتي- موازنه انرژي و مواد102

گروه تخصصی تجزیه و ارزیابی مواد

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

درخواست كروماتوگرافي مايع مقدماتي95
3 روزكد

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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2 روز61036تكنولوژي غشايي و كاربرد آن در صنايع نفت و گاز103

2 روز61052كاتاليست هاي صنعتي ) مقدماتي(104

2 روز61055كاربرد بيوتكنولوژي در صنعت نفت105

5 روز61059مهندسي كاتاليست هاي صنعتي106

2 روز61062نحوه تهيه مدارك طراحي پايه فرايندي107

گروه تخصصی طراحی و مهندسی فرایند - نرم افزار

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

 طراحي مبدلهاي حرارتي به كمك نرم افزار108
ASPEN HEAT EXCHANGER DESIGN & RATING 630135 روز

109HYSYS 5 روز63019برنامه توسعه اي در نرم افزار

طراحي فرآيندي سيستمهاي اندازه گيري كنترل و شيرهاي اطمينان به كمك نرم افزار-110
CONVAL

3 روز63039

درخواست نرم افزار گوسين111
3 روزكد

گروه تخصصی طراحی و مهندسی پلیمر

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

4 روز64009ساخت و ارزيابي غشاء هاي پليمري در فرايندهاي فيلتراسيون غشايي در جداسازي پسابهاي نفت112

گروه تخصصی آزمایشگاه شیمی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز65005اصول اندازه گيري و كاليبراسيون113

114) Crude Assay( 3 روز65020تقطير نفت خام

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی آزمایشگاه شیمی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

3 روز65023جذب اتمي115

3 روز65027روشهاي الكتروشيمي116

3 روز65028روشهاي تيتراسيون كالسيك117

3 روز65037كاربرد آمار در شيمي118

درخواست آشنايي با قواعد محلول سازي در آزمايشگاههاي شيمي )شيمي محلولها(119
3 روزكد

گروه تخصصی نانو ساختارها

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

درخواست آشنايي با برخي نكات سنتز ، خواص و كاربرد نانو اكسيد ها120
3 روزكد

121Carbon Capture Storage & Utilization درخواست
1 روزكد

درخواست مديريت كربن در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي122
2 روزكد

گروه تخصصی عملیات پاالیش و پخش

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

درخواست اصول اساسي پااليش123
3 روزكد

درخواست مخلوط سازي نفت خام و فرآورده هاي نفتي124
1 روزكد

125)IP-77,- ASTM3230(  درخواست مقايسه روش هاي اندازه گيري نمك در نفت خام
3 روزكد

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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دوره های صنایع باالدستی نفت

نانو ساختارها گروه تخصصی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

3 روز67017نانوفناوري وكاربردهاي آن در صنايع باالدستي - حفاري126

درخواست كاربرد نانو در حل مشكالت حفاري127
5 روزكد

گروه تخصصی مهندسی مخازن

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز82005مهندسي مخازن128

3 روز82008خواص سياالت مخزن                     129

2 روز82010خواص سنگ هاي مخزن130

3 روز82018ازدياد برداشت  از مخازن هيدروكربوري با تزريق  آب131

5 روز82017روش هاي ازدياد برداشت از مخازن132

3 روز82023بررسي تشكيل رسوبات آسفالتين و واكس در چاه و مخزن و مدلسازي آن133

درخواست اصول آسيب سازند در فرآيند تزريق آب134
3 روزكد

135Reservoir geomechanics with petrel درخواست
كد

4 روز

136Geolog درخواست مباني و مدلسازي فشار مخزن با نرم افزار
2 روزكد

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی ژئوشیمی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز82403ژئو شيمي مخزن  وكاربردهاي آن - سطح 1371

138ROCK EVAL 4 روز82420عمليات آزمايشگاهي

گروه تخصصی ژئوفیزیک

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

4 روز82605پردازش داده هاي لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي  -  سطح 2 139

5 روز82628توصيف لرزه اي مخزن 140

2 روز82629لرزه نگاري درون چاهي 141

142SEISMIC SEQUENCE STRATIGRAPHY826325 روز

143ANFIS درخواست
2 روزكد

گروه تخصصی پتروفیزیک

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز82801مباني پتروفيزيك144

4 روز82804اصول پردازش نمودارهاي تصويري145

4 روز82805تفسير نموارهاي پتروفيزيكي-مقدماتي146

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی پتروفیزیک

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

3 روز82814مكانيك سنگ براي مهندسان نفت147

148GEOLOG با استفاده از نرم افزار NMR 5 روز82824پردازش و تفسير نمودارهاي

گروه تخصصی زمین شناسی

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز83209زمين شناسي مخازن شكافدار149

5 روز83263آناليز ريسك در اكتشاف منابع هيدروكربوري و ارزيابي اقتصادي مخازن150

151GEOSTATISTIC– 4 روز83296زمين آمار

152MUD-LOGGING833004 روز

گروه تخصصی بهره  برداری

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

5 روز83403چاه آزمايي مقدماتي153

3 روز83404چاه آزمايي پيشرفته154

4 روز83405مهندسي بهره برداري155

2 روز83409سيستم فرازآوري مصنوعي156

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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گروه تخصصی فرایندهای تولید نفت وگاز

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

2 روز83813عمليات بهره برداري ازچاه هاي گازي157

درخواست مكانيزم هاي توليد از مخازن شكافدار158
2 روزكد

گروه تخصصی حفاری

مدتكد دورهعنوان دوره رديف

درخواست فناوري هاي نوين حفاري159
2 روزكد

160Land Mark درخواست نرم افزار
5 روزكد

توانمندی ها

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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نحوه شركت در دوره های آموزشی 
پژوهشگاه صنعت نفت

عالقمندان می توانند با يكی از دو روش زير در دوره های آموزشی 
شركت نمايند:

الف : تكميل فرم  ثبت نام و پرداخت هزينه دوره و ارس��ال آن به 
دورنگار 021-44739512-13

ب : ارس��ال نامه درخواست ش��ركت در دوره مورد نظر به واحد 
آم��وزش و تجهي��ز نيروي انس��اني پژوهش��گاه صنع��ت نفت. ) 

مخصوص سازمانها و شركت ها (
هزينه ثبت نام به حس��اب ش��ماره 2174569001001 )سيبا( 
 نزد بانك ملي ايران، ش��عبه كارخانه ارج، كد 172 يا شماره شبا 

)  IR 56017000 0002 1745 6900 1001( به ن��ام خزان��ه 
داری كل )درآمدهای اختصاصی پژوهشگاه صنعت نفت( واريز و 
مشخصات پرداختي به شماره دورنگار واحد آموزش ارسال گردد. 
• توضيح1: هزينه ثبت نام همكاران تابعه وزارت نفت با هماهنگي 

از حساب في مابين برداشت خواهد شد.
• توضيح2: به اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشجويان %50 

تخفيف اعطا مي شود.
• توضيح 3 : ثبت نام 5 تا 10 نفر در يك دوره به ميزان 15% و 
ثبت نام 11 نفر به باال به ميزان 30% مشمول تخفيف مي شود.

براي مشاهده جزييات دوره ها مي توانيد به وب سايت پژوهشگاه 
به نشاني  www.ripi.ir لينك واحد آموزش مراجعه كنيد. 

همچني��ن جه��ت كس��ب اطالع��ات بيش��تر ب��ا ش��ماره تلفن 
44739787-021 و 48253084-021 تماس حاصل فرماييد.

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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تلفنسابقه كارسمتمدرك و رشته تحصيلينام متقاضيرديف

E.mail:

فرم ثبت نام

پژوهشگاه صنعت نفت
R I P I

تقویم جامع
 برنامه هـای
 آموزشـی و 
معــــرفی 
توانمندی ها
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