
 بسمه تعاليبسمه تعالي
 

  :عنوان دوره تخصصي                                                                            

  esingCasing D   
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 نخعيعلي  دكتر آقای
 (  A & Mدكترای حفاری از دانشگاه تگزاس )

 

    مل گسيختگي لولهاداری و عولوله جي با روشهای محاسباتي طراحي يآشنا: هدف ويژه دوره       
  

 

كارشناسان و متخصصين حفاری و مهندسي نفتكارشناسان و متخصصين حفاری و مهندسي نفت  :مخاطبين دوره          
 

 :محتوای دوره
 

 هاي جداري روش ساخت لوله   -1

 هاي جداري خصوصيات مكانيكي و مقاومتي لوله   -2

 تعيين حدود رژيم رفتار فوالد -3

 كششي مقاومت مچالگي، تركيدگي، -4

 بارگذاري دو محوره -5

 در شرايط واقعي C.Rتصحيح  مراحل -6

 T.Rو  B.Rتصحيحات  -7

 

    9900الي الي     0:360:36: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   33به مدت به مدت   93193100//6600//6060از از   : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

  واحد آموزش و تجهيز نيروی انساني واحد آموزش و تجهيز نيروی انساني بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاریبرگزاری  مكانمكان

    689689--5084508433605605تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادی است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادی است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  93109310//6600//6969حداكثر 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  89054016696698905401669669حساب حساب واريز وجه  به شماره واريز وجه  به شماره   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ريالريال  0،666،6660،666،666    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       40694069IIRR  06660666  66686668  90549054  01660166  96699669يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

6895503106068955031060  

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  هزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره و از حساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره و از حساب في..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    6895084368950843993993و و   6896895503100055031000جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  

  

  

  

  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


