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  :نوان دوره تخصصيع                                                  

Directional Drilling Design   
 

 :مدرس دوره

 آقای دكتر علي نخعي     
 ( A & Mدكترای حفاری از دانشگاه تگزاس )     

 

افزايس دانش شركت كنندگان در زمینه مباحث حفاری انحرافي و ابزارهای مورد استفاده: هدف ويژه دوره       
  

 

كارشناسان و متخصصین حفاری و مهندسي نفتكارشناسان و متخصصین حفاری و مهندسي نفت    :مخاطبین دوره          
 

 :محتوای دوره

 

 مفاهیم و کاربردهای حفاری انحرافی

 مختلفپروفایل های حفاری انحرافی در چاه های 

 مفاهیم پایه ای جهت یابی انحرافی

 انواع جهت یابی و ابزارهای مورد استفاده در چاه های انحرافی

 ارایش رشته درون چاهی در چاه های انحرافی

 انواع موتورها و نحوه کارکرد آنها

  تغییرات در زاویه و اصالح مسیر انحراف       

  

    6611الي الي     0:300:30: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   33به مدت به مدت   63163111//0077//6161از از   : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

  واحد آموزش و تجهیز نیروی انساني واحد آموزش و تجهیز نیروی انساني بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاریبرگزاری  مكانمكان

    080866--5084508433005005تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   شركت  متبوع يا شركت  متبوع يا / / ارسال معرفي نامه از سازمان ارسال معرفي نامه از سازمان : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفیت ثبت نام اولويت با افرادی است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفیت ثبت نام اولويت با افرادی است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  63116311//0077//6868حداكثر تا تاريخ حداكثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری كلداری كل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  86754110060068675411006006واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ريالريال  1،400،0001،400،000    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فیش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فیش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       41064106IIRR  70007000  00080008  67546754  11001100  60066006يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

  ((سرويس اياب و ذهاب عموميسرويس اياب و ذهاب عمومي  شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهینامه، ناهار، پذيرايي، شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهینامه، ناهار، پذيرايي، ))  0865573170708655731707

گرددگردد  مابین كسر ميمابین كسر مي  ره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب فيره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب فيهزينه دوهزينه دو..  

      تماس حاصل فرمايیدتماس حاصل فرمايید    0865084308650843663663و و   0860865573170755731707جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره..  
  

    

  

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


