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 و مدیریتی HSEهای آموزشی دوره                     

 گروه تخصصی بازرگانی

 تاریخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف
هزینه دوره آنالین هر 

 نفر  )ریال(

 9،000،000 1400/10/19 24 12025 تجارت الكترونيك 1

 9،000،000 1400/11/18 24 12030 عمليات انبارداری و سيستم نگهداری كاال 2

 6،500،000 1400/12/14 16 12034 مهندسی فروش 3

 HSE 21016 24 1400/10/05 9،000،000تكنيكهای ارزیابی ریسك در  4

 بهداشت -HSEگروه تخصصی 

 6،500،000  1400/11/09  16 21219 سم شناسی صنعتی 5

6 
اصول پيشگيری و كنترل آفات صنعتی و 

 بهداشتی
21234 24  1400/11/23  9،000،000 

 6،500،000  1400/10/19  16 21247 فوریتهای پزشكی در صنعت نفت 7

 نشانیایمنی و آتش -HSEگروه تخصصی 

 9،000،000  1400/10/12  24 21412 ایمنی خطوط لوله انتقال در صنعت نفت 8

 6،500،000  1400/11/10  16 21493 عمليات دریافت و ارسال فرآورده های نفتی 9

 محيط زیست -HSEگروه تخصصی 

10 
فرایندهای مدلسازی آلودگی آبهای سطحی و 

 زیرزمينی
21646 32  1400/10/26  11،500،000 

11 
های نفتی در مبانی پایش و پاكسازی آلودگی

 محيط

درخواست 

 كد
16  1400/11/23  6،500،000 

 گروه تخصصی مدیریت پروژه

 11،650،000  1400/10/18  24 22031 مقدماتی-MSPROJECTنرم افزار  12

 8،225،0000  1400/10/21  16 22032 پيشرفته-MSPROJECTنرم افزار   13

 11،650،000  1400/11/16  24 22034 مقدماتی-PRIMAVERAنرم افزار   14

 8،225،0000  1400/11/19  16 22035 پيشرفته-PRIMAVERAنرم افزار   15

 11،650،000  1400/12/07  24 22037 در مدیریت پروژه EXCELكاربرد نرم افزار  16

 

 دوره های انرژی و محيط زیست

 بازرسی - فنی بازرسی و مواد گروه تخصصی مهندسی

17 
بازرسی سيستم های لوله كشی بر اساس 

 API 570استاندارد
27437 32  1400/10/05  11،500،000 

18 
بازرسی خطوط لوله فرآیندی طبق استاندارد 

ASME B3103 
27438 40  1400/11/02  14،250،000 
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 تاریخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف
هزینه دوره آنالین هر 

 نفر  )ریال(

 (RBIبازرسی بر مبنای ریسك ) 19
درخواست 

 كد
24  1400/11/18  9،000،000 

20 
( بر  FFSارزیابی قابليت سرویس دهی )

  API579اساس استاندارد 

درخواست 

 كد
60  1400/11/30  20،000،000 

حفاظت و خوردگی - فنی بازرسی و مواد گروه تخصصی مهندسی  

 14،250،000  1400/10/11  40 27644 های خوردگیانواع آزمایش 21

 ISO 27648 32  1400/10/25  11،500،000و  NACEالزامات استاندارد  22

 الكتروشيمی صنعتی 23
درخواست 

 كد
16  1400/11/03  6،500،000 

 الكتروشيمی پيشرفته 24
درخواست 

 كد
16  1400/11/10  6،500،000 

 جوشكاری - فنی بازرسی و مواد گروه تخصصی مهندسی

25 
استانداردها و موارد مربوط به 

WPS/PQR/WQT 
27819 32 1400/11/30 11،500،000 

 دوره های صنایع پایين دستی نفت

گروه تخصصی تجهيزات فرایندی  - دستگاههای دوار  

26 
ر باصول انتخاب و طراحی  -توربينهای بخار

 API 612و  611اساس 
52015 40  1400/10/04  14،250،000 

27 
اصول انتخاب و طراحی بر  -توربين گازی 

 API 616مبنای استاندارد
52021 40  1400/10/18  14،250،000 

28 
اصول و  -كمپرسورهای جا به جایی مثبت 

 API 619-618 انتخاب طراحی بر اساس
52027 40  1400/11/02  14،250،000 

29 
اصول و انتخاب  -كمپرسورهای گریز از مركز 

  API617طراحی بر اساس 
52033 40  1400/11/16  14،250،000 

تست و راه اندازی تجهيزات دوار بر اساس  30
ASME PTC 

52048 32 1400/12/01 11،500،000 

افزار نرم-فرایند مهندسی و گروه تخصصی طراحی  

31 
شبيه سازی وطراحی خطوط لوله چندفازی به 

 PVT-SIM / OLGAكمك نرم افزار 
63026 32  1400/10/05  14،650،000 

32 
شبيه سازی فرایندپاالیشگاهی وكاتاليستی 

 PETROSIMپتروشيمی بانرم افزار 
63030 40  1400/10/11  18،000،000 

33 
طراحی و شبيه سازی جریانات چند فازی به 

 PipeSimكمك نرم افزار 
63035 24  1400/10/25  11،650،000 

34 
طراحی مبدلهای حرارتی به كمك نرم افزار 

HTRI 
63037 32  1400/11/03  14،650،000 
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 تاریخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف
هزینه دوره آنالین هر 

 نفر  )ریال(

35 
به كمك نرم افزار  HAZOPمطالعات 

PHA-PRO 
63043 32  1400/11/09  14،650،000 

36 
 -در مهندسی MATLABكاربرد نرم افزار 

 مقدماتی
63046 32  1400/11/17  14،650،000 

37 
 -در مهندسی MATLABكاربرد نرم افزار 

 پيشرفته
63047 32  1400/12/01  14،650،000 

طراحی مبدلهای حرارتی به كمك نرم افزار  38
ASPEN B-JAC 

63048 32  1400/10/19  14،650،000 

 نرم افزار گوسين 39
درخواست 

 كد
16  1400/11/23  8،225،000 

40 
شبيه سازی راكتورهای شيميایی و احتراق با 

 نرم افزار پایتون

درخواست 

 كد
16  1400/12/07  8،225،000 

و مهندسی پليمرتخصصی طراحی  گروه  

41 
شناخت روش های سنتز ژل های پليمری مورد 

 مصرف در ازدیاد برداشت نفت خام

درخواست 

 كد
16  1400/11/04  6،500،000 

42 
دسته بندی مواد پليمری و نقش آن در صنایع 

 باالدستی نفت

درخواست 

 كد
16  1400/11/02  6،500،000 

 شيمی آزمایشگاه تخصصی گروه

 10،800،000  1400/11/23  16 65027 الكتروشيمی روشهای  43

 15،300،000  1400/10/12  24 65037 كاربرد آمار در شيمی 44

 15،300،000  1400/11/23  24 65038 كاربرد انواع سورفاكتانتها در صنعت نفت و گاز 45

 20،250،000  1400/10/25  32 65039 های آشاميدنیكنترل بهداشتی آب 46

47 
نمونه گيری دستی و اتوماتيك نفت خام و 

 فرآورده های نفتی
65041 24  1400/11/09  15،300،000 

48 
بشی و آشنایی با ميكروسكوپ پروبی رو

 كاربرد آن در كاتاليست ها

درخواست 

 كد
24  1400/10/05  15،300،000 

 تخصصی انرژی و بهينه سازی انرژی گروه

49 

كاهش انتشار راهكارها و تكنولوژی های 

گازهای گلخانه ای وآالینده ها در صنایع نفت، 

 گاز و پتروشيمی

درخواست 

 كد
16  1400/11/24  6،500،000 

50 
طراحی سيكل های نيروگاهی به كمك نرم 

 Thermoflowافزار 

درخواست 

 كد
32  1400/11/10  14،650،000 

نانو ساختارها تخصصی گروه  

51 
در صنایع باالدستی نانوفناوری وكاربردهای آن 

 ازدیاد برداشت -
67018 8  1400/10/11  3،900،000 
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 تاریخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف
هزینه دوره آنالین هر 

 نفر  )ریال(

52 
كاربرد نانو سياالت و سامانه های پليمری در 

 ازدیاد برداشت
67019 16  1400/10/12  6،500،000 

53 
نانومواد برای ازدیاد برداشت از استفاده از 

 مخازن نفت

درخواست 

 كد
16  1400/10/27  6،500،000 

 

 نفت دوره های صنایع باالدستی

 مهندسی مخازن تخصصی گروه

54 
مدلسازی شكاف در مخزن با بكارگيری نرم  

 PETRELافزار 
82051 40  1400/10/18  18،000،000 

55 
مدلسازی عدم قطعيت  با بكارگيری نرم افزار 

PETREL      
82052 40  1400/11/02  18،000،000 

  SAFIRنرم افزار چاه آزمایی  56
درخواست 

 كد
40  1400/11/09  18،000،000 

 های توليدتحليل پيشرفته داده 57
درخواست 

 كد
16  1400/12/01  8،225،000 

پتروفيزیك تخصصی گروه  

تفسير الگ های تصویری به وسيله نرم افزار   58
GEOLOG 

82823 24  1400/10/06  11،650،000 

59 
با  NMRپردازش و تفسير نمودارهای 

 GEOLOGاستفاده از نرم افزار 
82824 32  1400/10/26  14،650،000 

60 
تعيين رخساره های الكتریكی با استفاده از 

 GEOLOGنرم افزار 

درخواست 

 كد
24  1400/11/17  11،650،000 

 شناسی گروه تخصصی زمين

 11،500،000  1400/10/04  32 83266 تكتونيك و رسوب گذاری  61

62 
مدلسازی حوضه های رسوبی با استفاده از 

 PETROMODنرم افزار 
83302 80  1400/10/11  36،000،000 

 گروه تخصصی بهره برداری

 11،500،000  1400/12/01  32 83410 چاهروش های ایجاد شكاف مصنوعی در  63

 11،500،000  1400/12/14  32 83413                           تكميل چاه 64

 


