بسمه تعالي
عنوان دوره تخصصي:

آناليز مغزههاي نفتي
مدرسين دوره:

آقاي مهندس محمدرضا اصفهاني
(رئيس طرحهاي پژوهش و فناوريهاي سنگ مخزن و عضو هيأت علمي پژوهشگاه نفت)

آقاي مهندس حسام بختياري
(كارشناسي ارشد مهندسي اكتشاف معدن ازدانشگاه امير كبير و عضو هيأت علمي پژوهشگاه نفت)
هدف ويژه دوره :آشنايي با آناليز مغزههاي نفتي
مخاطبين دوره :كارشناسان واحدهاي زمين شناسي و ساير مشاغل مرتبط
محتواي دوره:
-1

توصيف مغزه و علت مغزه گيري

-2

تراوايي مطلق وتراوايي نسبي

-3

قانون دارسي

-4

فشارموئينگي سنگ مخزن و طرز اندازه گيري و موار د استفاده

 -5طرق مختلف اندازه گيري وخاصيت ترشوندگي و ضريب مقاومت سازند
 -6رابطه تراوايي وتخلخل و اندازه گيري تخلخل وتراوايي درآزمايشگاه
 -7اندازه گيري آب ونفت غيرقابل توليد
 -8انواع مغزه ها و برداشت آنها
 -9آزمايشات  SCALو نحوه انجام آنها
 -11آزمايشات زمين شناسي برروي مغزه ها
 -11آزمايشات معمولي مغزه
 -12خواص الكتريكي سنگهاي مخازن
 -13ترشوندگي و نفوذپذيري نسبي
 - 14آزمايشات معمولي وانواع آنها

 6311به مدت  4روز
زمان برگزاري :از 6311/70/61

ساعت برگزاري :از ساعت  0:37 :الي 61

مكان برگزاري :بلوار غربي ورزشگاه آزادي ،پژوهشگاه صنعت نفت ،واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني
786-40843
نحوه ثبت نام :ارسال معرفي نامه از سازمان  /شركت متبوع يا تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن 40843704

مهلت ثبت نام :

حداكثر تا تاريخ  ( 6311/70/68با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند)

هزينه دوره  1،077،777 :ريال به ازاي هر نفر -واريز وجه به شماره حساب  8604411776776بانك ملي ايران به نام خزانهداري كل (درآمدهاي
اختصاصي پژوهشگاه نفت) يا شماره شبا  IR 4176 0777 7778 6044 1177 6776و ارائه فيش در شروع دوره يا ارسال تصوير آن به شماره فاكس
( 78644031070شامل هزينه استاد ،بسته آموزشي ،گواهينامه ،ناهار ،پذيرايي ،سرويس اياب و ذهاب عمومي)
هزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب فيمابين كسر ميگردد.
 78640843663تماس حاصل فرماييد.
 78644031000و 78640843663
 جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 78644031000

آموزش پژوهشگاه صنعت نفت

