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 و مديريتي HSEهاي آموزشي دوره                     

 کامپیوتر عمومي وپايه –عمومي  تخصصي گروه

هر نفر   دوره آنالینهزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

1 Excel 1401/02/18 24 7103 پیشرفته 
 

10,350,000 

 بهبود مديريت تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 -مديريت ارتباط با مشتري و سنجش رضايت مشتري 2
CRM&CSM 

9027 16 1401/03/07 7,475,000 

 بازرگاني تخصصيگروه 

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت دورهكد  عنوان دوره رديف
 )ریال(

 1401/02/25 32 12007 مديريت بازاريابي 3
 

13,225,000 

 10,350,000 1401/03/16 24 12008 مديريت زنجیره تامین کاال 4

 عمومي -HSE تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 HSE 21002 8 1401/03/10 4/485/000مقررات و اصول  5

 بهداشت -HSE تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 10,350,000 1401/03/21 24 21202 آشنايي با طراحي و ارزيابي عملكرد سیستمهاي تهويه صنعتي 6

 نشانيايمني و آتش -HSE تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 1401/02/31 16 21407 ايمني برق 7
 

7,475,000 

 محیط زيست -HSE تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 7,475,000 1401/02/27 16 درخواست كد هاي نفتي در محیطپايش و پاکسازي آلودگيمباني  8

مديريت پروژهتخصصي گروه   

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(
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 10,350,000 1401/03/28 24 22027 هاي پروژهمديريت مالي و هزينه 9

 پژوهشآمار و  تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

10 design expert 26031 16 1401/02/25 7,475,000 

 

 مديريت فناوري گروه تخصصي

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 7,475,000 1401/02/20 16  29108 رصد فناوري 11

 5,925,000 1401/03/18 8 29112 مباني تحلیل پتنت و کاربرد آن درتوسعه فناوري 12

 

 

 

 

 دوره هاي انرژي و محیط زيست
بازرسي - فني بازرسي و مواد مهندسيتخصصي گروه   

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

کد درخواست ((RBIبر مبناي ريسک بازرسي  13  24 1401/02/17 10,350,000 

 
حفاظت و خوردگي - فني بازرسي و مواد مهندسيتخصصي گروه   

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 10,350,000 1401/03/16 24 27609 پیشرفته-هاي کنترلخوردگي فلزات و روش 14

 

 دوره هاي صنايع پايین دستي نفت

 تخصصي تجهیزات فرايندي گروه  - دستگاههاي ثابت

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 13,225,000 1401/03/07 32 51038 اصول انتخاب و طراحي -و تفكیک  برجهاي تقطیر 15

 تخصصي تجهیزات فرايندي گروه  - دستگاههاي دوار

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 13,225,000 1401/02/17 32 52002 اصول بهره برداري وکاربرد آنها -پمپها  16
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 13,225,000 1401/03/01 32 52003 اصول انتخاب و طراحي -پمپها  17

افزار نرم-فرايند مهندسي و گروه تخصصي طراحي  

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

شبیه سازي وطراحي خطوط لوله چندفازي به کمک نرم افزار  18

PVT-SIM / OLGA 

63026 32 1401/03/07 16,847,500 

طراحي مبدلهاي پوسته ولوله و شبیه سازي شبكه مبدل حرارتي به  19

 HEXTRANکمک نرم افزار

63036 24 1401/02/26 13,397,500 

20 HAZOP  20,700,000 1401/03/01 32 63043 اختصاصي براي واحد کكینگ تاخیري 

 ASPENشبیه سازي فرايندهاي شیمیايي توسط نرم افزار  21

PLUS-مقدماتي 

63001 32 1401/03/29 16,847,500 

 طراحي و مهندسي پلیمر تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

درخواست  هويت شناسي پلیمر 22

 کد

16 1401/03/30 7,475,000 

 شیمي آزمايشگاه تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 13,225,000 1401/02/17 32 65001 اصول ايمني در ازمايشگاه 23

 1401/03/07 24 65004 میکروسکوپ الکترونی وکاربردهاي آن 24
 

10,350,000 

 28,750,000 1401/03/21 40 65005 کالیبراسیوناصول اندازه گیري و  25

 تخصصي انرژي و بهینه سازي انرژي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 LEAP 66011 24 1401/03/02 13,397,500 به کمک نرم افزار يانرژ يمدلساز 26

 1401/03/16 24 66021 ممیزي انرژي در صنعت 27
 

10,350,000 

راهكارها و تكنولوژي هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي وآالينده  28

 ها در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي

 9,458,750 1401/02/25 16 درخواست كد
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 7,475,000 1401/03/01 16 درخواست كد آشنائي با دستگاه هاي پرتابل انرژي 29

 نفتنفتدوره هاي صنايع باالدستي 
 

 عملیات پااليش و پخش تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 10,350,000 1401/03/16 24 81005 آشنايی با روش هاي ساخت کاتالیست هاي هیدروتريتینگ 30

 

 

 

 مهندسي مخازن تخصصي گروه

دوره كد دوره عنوان رديف شروع تاریخ نفر هر نام ثبت هزینه مدت   

 20,662,500 1401/02/17 40 82002 مهندسي مخازن 31

 ECLIPSE  82032 40 1401/02/17 20700000 300شبیه سازي مخازن هیدروکربوري با نرم افزار 32

 ژئوشیمي تخصصي گروه

هر نفر   آنالیندوره هزینه  تاریخ شروع مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(

 20,700,000 1401/02/24 40 درخواست کد + و نحوه استفاده آن در ژئوشیميPIGIآشنايي با نرم افزار  33

 


