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 و مديريتي HSEهاي آموزشي دوره                     

 کامپیوتر عمومي وپایه –گروه تخصصي عمومي 

هزينه دوره آنالين هر  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(
1 Excel 1401/02/18 24 7103 پیشرفته 

 
10,350,000 

 گروه تخصصي بهبود مدیریت

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره رهعنوان دو ردیف

 نفر  )ريال(

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

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

 4,485,000 1401/08/25 8 9029 مديريت استعداد 3

 1401/06/15 16 9035 مديريت عملکرد كاركنان 4
 

7,475,000 

 10,350,000 1401/07/09 24 9040 ت بهره وري پیشرفتهمديري 5

 1,420,000 1401/11/23 2 درخواست كد ايده پردازي 6

 گروه تخصصي بازرگاني

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(
 1401/02/25 32 12007 مديريت بازاريابي 7

 
13,225,000 

 10,350,000 1401/03/16 24 12008 يت زنجیره تامین كاالمدير 8

 1401/04/14 16 12009 بررسي منابع تامین كاال 9
 

7,475,000 

 7,475,000 1401/06/08 16 12013 مديريت خريد داخلي 10

 7,475,000 1401/08/14 16 12018 قوانین و مقرررات بازرگاني  11

 7,475,000 1401/09/12 16 12020 قانون برگزاري مناقصات 12

 1401/08/07 24 12025 تجارت الکترونیك 13
 

10,350,000 

 10,350,000 1401/11/01 24 12030 عملیات انبارداري و سیستم نگهداري كاال 14

 1401/12/13 16 12034 مهندسي فروش 15
 

7,475,000 
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 4,485,000 1401/11/24 8 درخواست كد امکان سنجي ,طراحي تجاري و مدل كسب و كار 16

 مهارتهای عمومي -گروه تخصصي زبان تخصصي

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(

 16,387,500 1401/09/19 40 20001 اصول مکاتبات و نامه نگاري انگلیسي 17

 عمومي -HSEگروه تخصصي 

عتمدت/سا كد دوره عنوان دوره ردیف هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع 

 نفر  )ريال(
 HSE 21002 8 1401/03/10 4,485,000مقررات و اصول  18

 21012 16 1401/04/07 7,475,000 (HSEسیستم مديريت بهداشت, ايمني و محیط زيست ) 19

 10,350,000 1401/07/09 24 21015 پیمانکاران HSEالزامات  20

 10,350,000 1401/11/19 16 21016 ريسك تکنیك هاي ارزيابي 21

 10,350,000 1401/11/30 16 21019 ايمني حريق و انفجار 22

 10,350,000 1401/12/15 16 21022 شناسايي مخاطرات و مديريت ريسك 23

 4,485,000 1401/07/02 8 21024 ايمني حمل و نقل و انبارش مواد شیمیايي 24

 16,387,500 1401/08/21 40 21029 اه اندازيپیش ر PSSRالزامات ايمني  25

در قراردادهاي كاري بین كارفرما و  HSEشناخت الزامات  26

 پیمانکار

21031 24 1401/05/03 
 

10,350,000 

 بهداشت -HSEگروه تخصصي 

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(
حي و ارزيابي عملکرد سیستمهاي تهويه آشنايي با طرا 27

 صنعتي

21202 24 1401/03/21 10,350,000 

 13,225,000 1401/04/11 32 21215 ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور شیمیايي در صنعت نفت 28

 10,350,000 1401/06/28 24 21220 شناسايي و ارزيابي ريسك هاي بهداشتي 29

 1401/07/10 16 21226 كمك هاي اولیه مقدماتي 30
 

7,475,000 

 7,475,000 1401/08/24 16 21236 در صنعت نفت H2Sارزيابي و كنترل مواجهه با  31
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 نشانيایمني و آتش -HSEگروه تخصصي 

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(
 1401/02/31 16 21407 ايمني برق 32

 
7,475,000 

 7,475,000 1401/04/25 16 21409 ايمني جوشکاري و برشکاري 33

 10,350,000 1401/05/24 24 21412 ايمني خطوط لوله انتقال در صنعت نفت 34

 7,475,000 1401/06/05 16 21415 ايمني در طراحي و مهندسي 35

 10,350,000 1401/07/09 24 21417 ايمني فرآيند 36

 10,350,000 1401/08/01 24 21420 ايمني مخازن 37

 7,475,000 1401/08/28 16 21421 ايمني و آتش نشاني عمومي 38

 10,350,000 1401/09/20 24 21422 ايمني و بهداشت در آزمايشگاه 39

 MSDS 21425 16 1401/09/29 7,475,000برگه هاي اطالعات ايمني مواد  40

 7,475,000 1401/10/03 16 21427 پمپ هاي آتش نشاني 41

 PHA 21428 16 1401/10/24 7,475,000تجزيه و تحلیل خطرات فرآيند  42

 PSM 21432 24 1401/11/08 10,350,000سیستم مديريت ايمني فرآيند  43

 7,475,000 1401/11/23 16 21433 سیستمهاي ايمني 44

 21435 24 1401/12/01 10,350,000 (HAZOPفرايند مطالعه و تجزيه و تحلیل خطر) 45

 10,350,000 1401/12/13 24 21482 مهندسي ايمني انفجار 46

 محیط زیست -HSEگروه تخصصي 

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(
 7,475,000 1401/02/27 16 درخواست كد هاي نفتي در محیطمباني پايش و پاكسازي آلودگي 47

 گروه تخصصي پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(
 4,485,000 1401/04/18 8 21801 مباني پدافند غیر عامل  48
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 4,485,000 1401/07/06 8 21809 مديريت بحران 49

 گروه تخصصي مدیریت پروژه

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(

 PMBOK  22002 24 1401/04/20 10,350,000استاندارد مديريت پروژه بر مبناي  50

 10,350,000 1401/07/09 24 22006 برنامه ريزي و كنترل پروژه 51

 7,475,000 1401/08/28 16 22008 تکنیکهاي بهینه سازي در مديريت پروژه 52

 7,475,000 1401/09/29 16 22019 مديريت دانش طرح ها و پروژه ها 53

 4,485,000 1401/10/7 8 22022 صورت وضعیت هاي پروژه 54

 10,350,000 1401/03/28 24 22027 هاي پروژهمديريت مالي و هزينه 55

 4,485,000 1401/07/02 8 22029 زمان و هزينه در پروژه 56

 13,397,500 1401/05/18 24 22031 مقدماتي-MSPROJECTنرم افزار  57

58 MS PROJECT - 9,458,750 1401/08/09 16 22032 نرم افزار پیشرفته 

 PERT MASTER 22033 16 1401/06/21 9,458,750نرم افزار  59
 

 9,458,750 1401/11/25 24 22035 پیشرفته-PRIMAVERAنرم افزار   60

 13,397,500 1401/12/01 24 22037 در مديريت پروژه EXCELربرد نرم افزار كا 61

يمدیریتگروه تخصصي نظام سیستم های    

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(

62 ISO 17025- استاندارد مستندسازي و الزامات تشريح 

آزمايشگاهها كیفیت سیستم  

23068 16 1401/04/28 7,475,000 

 گروه تخصصي آمار و پژوهش

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(

63 design expert 26031 16 1401/02/25 7,475,000 
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 مدیریت فناوری گروه تخصصي

 7,475,000 1401/07/26 16 29103 ارزيابي فناوري 64

 7,475,000 1401/09/05 16 29105 انتخاب و انتقال فناوري 65

 1401/12/02 16 29106 مديريت مالکیت فکري 66
 

7,475,000 

 7,475,000 1401/08/01 16 29107 تجاري سازي فناوري 67

 7,475,000 1401/02/20 16  29108 رصد فناوري 68

 4,485,000 1401/03/18 8 29112 يمباني تحلیل پتنت و كاربرد آن درتوسعه فناور 69

29113   نگاري فناوريبیني و آيندهپیش 70  16 1401/10/27 7,475,000 

 تحول ديجیتال درصنعت نفت ,گاز و پتروشیمي 71

 

 1401/04/01 8 درخواست كد
 

4,485,000 
 

 

 دوره های انرژی و محیط زیست

 متالوژی - فني بازرسي و مواد گروه تخصصي مهندسي

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(

انتخاب مواد تر بر اساس سرويسهاي سیال ترش  72

(NACE/ MR 0175 /ISO 15156) 

27204 24 1401/04/11 10,350,000 

 16,387,500 1401/08/07 40 27210 آنالیز تخريب مواد 73

 بازرسي - فني بازرسي و مواد گروه تخصصي مهندسي

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت دوره كد دوره عنوان ردیف

 نفر  )ريال(

 API 580 27420 24 1401/05/29 10,350,000بازرسي بر مبناي ريسك مطابق استاندارد  74

بازرسي ساخت مخزن ذخیره كم فشار بر اساس  75

 API 620  ,650استانداردهاي 

27429 40 1401/07/16 16,387,500 

بازرسي ظروف تحت فشار حین سرويس بر اساس  76

 API510استاندارد 

27431 32 1401/08/28 13,225,000 

بازرسي جوش خطوط لوله بر اساس استاندارد  77

API1104 

27436 24 1401/09/28 10,350,000 
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بازرسي سیستم هاي لوله كشي بر اساس استاندارد  78

API570 

27437 32 1401/10/24 13,225,000 

 ASMEبازرسي خطوط لوله فرآيندي طبق استاندارد  79

B3103 

27438 40 1401/11/01 16,387,500 

 10,350,000 1401/02/17 24 درخواست كد (RBIبازرسي بر مبناي ريسك ) 80

حفاظت و خوردگي - فني بازرسي و مواد گروه تخصصي مهندسي  

ورهكد د عنوان دوره ردیف هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت 

 نفر  )ريال(

 10,350,000 1401/03/16 24 27609 پیشرفته-هاي كنترلخوردگي فلزات و روش 81

بررسي خوردگي خطوط لوله با استفاده از توپکهاي  82

 هوشمند

27615 32 1401/07/16 13,225,000 

 7,475,000 1401/05/18 16 27617 اصول و كاربرد بازدارنده هاي خوردگي 83

 10,350,000 1401/06/07 24 27619 استانداردهاي پوششهاي خطوط لوله 84

 13,225,000 1401/09/26 32 27641 هاي الکتروشیمیايي در خوردگي فلزاتكاربرد تکنیك 85

 16,387,500 1401/10/10 40 27644 هاي خوردگيانواع آزمايش 86

 7,475,000 1401/11/23 16 درخواست كد الکتروشیمي صنعتي 87

 7,475,000 1401/11/30 16 درخواست كد الکتروشیمي پیشرفته 88

 SFایمني و آتش نشاني  – IPSگروه تخصصي استانداردهای 

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت كد دوره عنوان دوره ردیف

 نفر  )ريال(

 16,387,500 1401/12/06 40 28301 ي مناطق ايمندر طبقه بند IPSاستانداردهاي  89

 

نفت ين دستییع پایصنا یدوره ها  

 گروه تخصصي ابزار دقیق

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(
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F&G 410استانداردهاي  90

04 

32 1401/09/05 13,225,000 

 صصي تجهیزات فرایندیگروه تخ  - دستگاههای ثابت

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

اصول انتخاب و طراحي بر مبناي استاندارد  -مخزان ذخیره 91
API650 

510

05 

40 1401/04/04 16,387,500 

تحلیل برجها و مخازن تحت فشار با نرم افزار -ظروف تحت فشار 92

PVElite  

510

07 

32 1401/04/11 13,225,000 

TEMA 510طراحي بر اساس استاندارد  -مبدلهاي حرارتي 93

14 
24 1401/05/02 

 
10,350,000 

HTRI 510  كولرهاي هوايي طراحي با استفاده از نرم افزار 94

17 

32 1401/05/22 20,700,000 

510 اصول انتخاب و طراحي -برجهاي تقطیر و تفکیك  95

38 

32 1401/03/07 13,225,000 

گروه تخصصي تجهیزات فرایندی  - دستگاههای دوار  

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

520 اصول بهره برداري وكاربرد آنها -پمپها  96

02 
32 1401/02/17 13,225,000 

520 اصول انتخاب و طراحي -پمپها  97

03 
32 1401/03/01 13,225,000 

520 تعمیرات و نگهداري -پمپهاي گريز از مركز  98

04 
32 1401/04/11 13,225,000 

API 520 610پمپهاي گريز از مركز اصول انتخاب و طراحي بر اساس  99

05 
40 1401/05/08 16,387,500 

اصول انتخاب و طراحي بر اساس  -پمپهاي جا به جايي مثبت  100

API674-675-676 

520

08 

40 1401/07/16 16,387,500 

 612,  611اصول انتخاب و طراحي تر اساس  -توربینهاي بخار 101

API 

520

15 
40 1401/08/14 16,387,500 

API 520 616اصول طراحي و انتخاب بر اساس  -توربینهاي گازي 102

21 
40 1401/09/12 16,387,500 
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انتخاب و طراحي براساس  اصول -كمپرسورهاي جابجايي مثبت 103

619  ,618 API 

520

27 
40 1401/10/17 16,387,500 

اصول و انتخاب طراحي بر اساس  -كمپرسورهاي گريز از مركز  104

API617 

520

33 

40 1401/11/08 16,387,500 

520 اصول انتخاب و طراحي -فن ها و بلوورها  105

36 
24 1401/08/07 

 
10,350,000 

ASME PTC 520ندازي تجهیزات دوار بر اساس تست و راه ا 106

48 
32 1401/12/13 13,225,000 

درخوا آشنايي با پمپ و كمپرسورها 107

ست 

 كد

40 1401/10/17 10,350,000 

تاسیسات و تهویه و تبرید –گروه تخصصي مکانیک   

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

540 اصول طراحي و نگهداري سردخانه هاي صنعتي و تجاري 108

05 
32 1401/06/27 13,225,000 

Piping -  گروه تخصصي  مکانیک  

 كد دوره عنوان ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  شروع تاريخ مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

اصول طراحي سیستم اطفاء حريق در صنعت نفت بر اساس  109

 NFPAاستاندارد 

560

15 
40 1401/09/19 16,387,500 

 اصول مهندسي -گروه تخصصي 

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

CATIA 570نرم افزار  110

28 
40 1401/10/10 

 
16,387,500 

فرایند-فرایند مهندسي و گروه طراحي  

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

ساعتمدت/ هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع 

 نفر  )ريال(

PFD/P&ID 610مباني دياگرام فرآيندي  111

03 
24 1401/04/04 10,350,000 
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PFD/P&ID/UFD/ESD 610اصول ترسیم دياگرام فرآيندي  112

04 
32 1401/05/22 13,225,000 

 شبیه سازي سیستم هاي تولید و توزيع بخار به كمك نرم افزار 113
Thermoflow 

610

13 
24 1401/05/30 13,397,500 

610 بازيابي گازهاي ارسالي به فلر 114

19 
16 1401/06/01 7,475,000 

610 طراحي مفهومي و پايه فرايندهاي شیمیايي 115

42 
32 1401/06/19 13,225,000 

610 هاي صنعتي )مقدماتي(كاتالیست 116

52 
16 1401/07/26 7,475,000 

610 هاي صنعتي )پیشرفته(ستكاتالی 117

53 
24 1401/08/30 10,350,000 

610 مهندسي كاتالیستهاي صنعتي 118

59 
40 1401/12/20 16,387,500 

درخوا آشنايي با برشهاي مختلف نفتي و مشخصات آنها 119

ست 

 كد

8 1401/09/01 4,485,0000 

درخوا فرآيندهاي تصفیه هیدرژوني  120

ست 

 كد

16 1401/09/08 7,475,000 

درخوا فرآيند ريفرمینگ نفتا  121

ست 

 كد

8 1401/10/07 4,485,000 

درخوا فرآيند هیدروكراكینگ  122

ست 

 كد

8 1401/04/18 4,485,000 

درخوا فرآيند ريفرمینگ بخار و خشك  123

ست 

 كد

8 1401/05/15 4,485,000 

درخوا  HTSC/LTSCفرآيند  124

ست 

 كد

8 1401/04/28 4,485,000 
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درخوا (ZnOفرآيند گوگردزدايي از گاز )يونیت  125

ست 

 كد

8 1401/11/30 4,485,000 

افزار نرم-فرایند مهندسي و گروه تخصصي طراحي  

 كد دوره عنوان ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

 ASPENشبیه سازي فرايندهاي شیمیايي توسط نرم افزار  126

PLUS-ماتيمقد 

630

01 
32 1401/03/29 16,847,500 

-ASPENشبیه سازي فرآيندهاي شیمیايي توسط نرم افزار  127

PLUS    

630

03 
32 1401/04/12 

 
16,847,500 

 ASPENشبیه سازي دينامیك فرايندهابه كمك نرم افزار 128

DYNAMICS 

630

06 
32 1401/05/08 16,847,500 

جذب سطحي به كمك نرم  مدلسازي وشبیه سازي فرايندهاي 129

 ASPEN ADSIMافزار

630

07 
32 1401/06/05 16,847,500 

 ASPEN HEAT EXCHANGERطراحي مبدلهاي حرارتي با 130

DESIGN & RATI 

630

13 
40 1401/06/19 20,700,000 

 ASPEN FLAREبه كمك نرم افزار  FLAREطراحي شبکه  131

NET 

630

14 
32 1401/07/09 16,847,500 

 -HYSYSیه سازي فرايندهاي شیمیايي به كمك نرم افزار شب 132

 مقدماتي

630

16 
24 1401/07/23 13,397,500 

 -HYSYSشبیه سازي فرايندهاي شیمیايي به كمك نرم افزار  133

 میاني

630

17 
24 1401/08/01 13,397,500 

-HYSYSشبیه سازي فرايندهاي شیمیايي به كمك نرم افزار  134

 پیشرفته

630

18 
24 1401/08/23 13,397,500 

ProII 630شبیه سازي فرآيندهاي شیمیايي به كمك نرم افزار  133

23 
32 1401/08/07 

 
16,847,500 

PROMAX 630شبیه سازي فرايندهاي شیمیايي به كمك نرم افزار  134

24 
32 1401/09/19 16,847,500 

حیط كاربرد نرم افزار كامسول در شبیه سازي فرآيند ها در م   135

 متخلخل

630

25 
32 1401/10/24 16,847,500 

630شبیه سازي وطراحي خطوط لوله چندفازي به كمك نرم افزار  136

26 
32 1401/03/07 16,847,500 
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PVT-SIM / OLGA 

جريانهاي توربولنت وچند فازي به CFDشبیه سازي ومدلسازي 137

 پیشرفته - FLUENT & GAMBITكمك نرم افزار هاي

630

32 
40 1401/11/08 20,700,000 

طراحي و شبیه سازي جريانات چند فازي به كمك نرم افزار  138

PipeSim 

630

35 
24 1401/11/23 13,397,500 

طراحي مبدلهاي پوسته ولوله و شبیه سازي شبکه مبدل حرارتي به  139

 HEXTRANكمك نرم افزار

630

36 
24 1401/02/26 13,397,500 

HTRI 630به كمك نرم افزار  طراحي مبدلهاي حرارتي 140

37 
32 1401/12/20 16,847,500 

141 HAZOP  630 اختصاصي براي واحد كکینگ تاخیري

43 
32 1401/03/01 20,700,000 

درخوا نرم افزار گوسین 142

ست 

 كد

16 1401/11/30 9,458,750 

تخصصي طراحي و مهندسي پلیمر گروه  

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

شروع تاريخ مدت/ساعت هر  آنالينهزينه دوره  

 نفر  )ريال(

ساخت و ارزيابي غشاهاي پلیمري در فرآيندهاي فیلتراسیون  143

 غشايي در جداسازي پسابهاي نفتي

640

09 
32 1401/08/15 13,225,000 

640 كامپوزيتهاي پلیمري 144

12 
24 1401/09/05 10,350,000 

مصرف در ازدياد شناخت روش هاي سنتز ژل هاي پلیمري مورد  145

 برداشت نفت خام

درخوا

ست 

 كد

16 1401/11/01 7,475,000 

درخوا هويت شناسي پلیمر 146

ست 

 كد

16 1401/03/30 7,475,000 

درخوا بررسي خواص فیزيکي و مکانیکي پلیمرها 147

ست 

 كد

24 1401/05/30 10,350,000 
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ادرخو coreسیستم ها ي تزريق پلیمر در محیطهاي متخلخل و  148

ست 

 كد

8 1401/04/18 4,485,000 

درخوا آشنايي و شناخت قالب ها و دستگاه هاي تزريق پالستیك 149

ست 

 كد

16 1401/05/03 7,475,000 

درخوا آشنايي با فرايند فرمدهي گرم پالستیك ها 150

ست 

 كد

24 1401/08/09 10,350,000 

 شیمي آزمایشگاه تخصصي گروه

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

ساعتمدت/ هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع 

 نفر  )ريال(

650 اصول ايمني در ازمايشگاه 151

01 
32 1401/02/17 13,225,000 

650 میکروسکوپ الکتروني وكاربردهاي آن 152

04 
24 1401/03/07 

 
10,350,000 

650 اصول اندازه گیري و كالیبراسیون 153

05 
40 1401/03/21 28,750,000 

آزمون هاي مختلف شناسايي و ارزيابي كاتالیست ها و  بررسي 154

 جاذب ها

650

08 
32 1401/11/23 13,225,000 

GC                                                  650–كروماتوگرافي گازي  155

10 
32 1401/04/12 23,287,500 

650 ارزيابي و كنترل كیفیت نفت خام و فراورده هاي نفتي 156

11 
40 1401/04/04 28,750,000 

650 هاي تصفیه فاضالب و پسابآزمايش 157

13 
24 1401/05/24 17,595,000 

650 انواع روغن ها و آزمون كنترل كیفیت 158

18 
24 1401/06/12 17,595,000 

آشنايي با فرايندهاي جذب, غربال هاي مولکولي و روش هاي كنترل  159

 كیفیت آنها

650

22 
24 1401/07/17 17,595,000 

650روش هاي نوين آماده سازي نمونه ها قبل از تجزيه با دستگاههاي  160

23 
24 1401/08/09 17,595,000 
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 جذب و نشر اتمي

X  650آشنايي با دستگاه پراش پودري اشعه  162

25 
24 1401/06/28 

 
17,595,000 

650 روشهاي  الکتروشیمي 163

27 
16 1401/09/19 12,420,000 

650 شهاي تیتراسیون كالسیكرو 164

28 

24 1401/11/10 17,595,000 

650 شناسايي و تعیین خواص پلیمرها 165

29 

24 1401/08/28 17,595,000 

650 شناخت و آنالیز رسوبات صنعتي 166

30 

16 1401/09/01 12,420,000 

GC-MASS  650اشنايي با   167

36 
32 1401/11/01 

 
13,225,000 

650 هاي شیميل آماري در نتايج آزمايشتجزيه و تحلی 168

37 
24 1401/12/01 17,595,000 

650 روشهاي تهیه و كاربرد مايعات يوني در صنعت نفت 169

43 
8 1401/12/24 4,485,000 

درخوا اسپکتروسکوپي جرمي                                      –كروماتوگرافي گازي  170

ست 

 كد

16 1401/12/20 
 

12,420,000 

درخوا كروماتوگرافي گازي پیشرفته           171

ست 

 كد

32 1401/10/10 23,287,500 

بررسي آزمون هاي مختلف شناسايي و ارزيابي كاتالیست ها و  172

 650گروه-جاذب ها

درخوا

ست 

 كد

32 1401/10/17 23,287,500 

 تخصصي انرژی و بهینه سازی انرژی گروه

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

ت/ساعتمد هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع 

 نفر  )ريال(

660 ارزيابي كارايي انرژي در بويلرها و كوره هاي صنعتي 173

03 
24 1401/07/10 10,350,000 
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660 ارزيابي كارايي انرژي در توربینهاي بخار و گاز 174

05 
24 1401/04/20 13,397,500 

660 هواي فشرده و بخارارزيابي كارايي انرژي در سیستم هاي  175

06 
24 1401/09/07 13,397,500 

660 ارزيابي كارايي انرژي در فن و پمپ 176

07 
24 1401/08/02 10,350,000 

660 ارزيابي كارايي انرژي در كمپرسورها 177

08 
24 1401/07/18 10,350,000 

LEAP 660 به كمك نرم افزار يانرژ يمدلساز 178

11 

24 1401/03/02 13,397,500 

660 ممیزي انرژي در صنعت 179

21 
24 1401/03/16 

 
10,350,000 

درخوا بهینه سازي مصرف انرژي در سیستم هواي فشرده 180

ست 

 كد

24 1401/05/01 10,350,000 

درخوا بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان 181

ست 

 كد

24 1401/05/22 10,350,000 

660 ي صنعتيسیستم هاي بازيافت حرارت در واحدها 182

24 
16 1401/12/15 12,420,000 

CDM 660مکانیزم توسعه پاك  183

26 
16 1401/10/20 7,475,000 

راهکارها و تکنولوژي هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي وآالينده  184

 ها در صنايع نفت, گاز و پتروشیمي

درخوا

ست 

 كد

16 1401/02/25 9,458,750 

واخرد ديجد يگلخانه ا يازهاانتشار گ شيپا زاتیتجه 185

 ست

 كد

8 1401/12/16 4,485,0000 

درخوا Thermoflowطراحي سیکل هاي نیروگاهي به كمك نرم افزار  186

ست 

 كد

32 1401/11/08 16,847,500 

درخوا آشنائي با دستگاه هاي پرتابل انرژي 187

ست 

16 1401/03/01 7,475,000 
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 كد

درخوا ردپاي كربن  188

ست 

 كد

8 1401/04/18 4,485,000 

درخوا بازار و قیمت گذاري كربن  189

ست 

 كد

8 1401/07/6 4,485,000 

190 Carbon Capture Storage & Utilization  درخوا

ست 

 كد

8 1401/08/04 4,485,000 

مکانیسم هاي بین المللي و استفاده از حمايت هاي آنها در جهت  191

 كاهش انتشار

درخوا

ست 

 كد

24 1401/10/03 10,350,000 

درخوا ارزيابي انرژي و محاسبات راندمان در توربوكمپرسورها 192

ست 

 كد

24 1401/12/06 10,350,000 

درخوا تجهیزات پايش انتشار گازهاي گلخانه اي جديد  193

ست 

 كد

8 1401/12/16 4,485,0000 

مدلسازي منابع و مصرف آب در صنايع نفت وگاز و پتروشیمي به  194

 WEAPافزار كمك نرم 

درخوا

ست 

 كد

24 1401/05/29 13,397,500 

 

براي ارزيابي چرخه حیات   SIMA PROآموزش نرم افزار   195

 وتعیین ردپاي كربن محصوالت پتروشیمي

درخوا

ست 

 كد

24 1401/06/27 
 

13,397,500 

نانو ساختارها تخصصي گروه  

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

هر  آنالين هزينه دوره تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

670 استفاده از نانو مواد براي ازدياد برداشت مخازن نفتي 196

19 
16 1401/07/02 4,485,000 
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تخصصي مهندسي عمران گروه  

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

700 پیشرفته AUTOCADنرم  افزار نقشه  كشي   197

02 
40 1401/06/19 20,700,000 

تخصصي عملیات پاالیش و پخش گروه  

كد  عنوان دوره ردیف

 دوره

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع مدت/ساعت

 نفر  )ريال(

810 آشنايي با روش هاي ساخت كاتالیست هاي هیدروتريتینگ 198

05 
24 1401/03/16 10,350,000 
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 نفت يع باالدستيصنا يدوره ها

 

 مخازن يمهندس يتخصص گروه

دوره كد دوره عنوان رديف  
ساع/مدت

 ت
 تاريخ شروع

هر  آنالينهزينه دوره 

 نفر  )ريال(

 مهندسي نفت 199
82001 32 

1401/11/16 
 

16,387,500 

200 
 16,387,500 1401/02/17 40 82002 مهندسي مخازن

201 
 16,387,500 1401/07/17 32 82006 مهندسي و مديريت مخازن گازي

202 
 16,387,500 1401/05/22 40 82007 ارزيابي اقتصادي و  تحلیل عدم قطعیت در مطالعات مخازن

203 
 16,387,500 1401/09/26 40 82017 ازديادبرداشت از مخازن

204 
 10,350,000 1401/10/03 24 82018 فرآيند تزريق آب

 IPMاز مجموعه  PROSPERنرم افزار  205
82030 24 1401/11/30 13,397,500 

206 
 ECLIPSE  82031 40 1401/05/29 20,700,000 100شبیه سازي مخازن هیدروكربوري با نرم افزار

207 
 ECLIPSE  82032 40 300شبیه سازي مخازن هیدروكربوري با نرم افزار

1401/02/17 
20,700,000 

208 

بررسي فرآيندهاي ازديادبرداشت بابکارگیري نرم  

 ECLIPSE300افزار
82033 24 1401/06/12 13,397,500 

209 
 SCAL 82044 16 1401/08/24 9,458,750نرم افزار آنالیز مغزه 

210 
 OFM   82045 32نرم افزار مديريت میادين نفتي 

1401/04/04 
16,847,500 

211 
 20,700,000 1401/09/19 40 82049 مقدماتي -PETRELمدلسازي مخزن با بکارگیري نرم افزار 

212 
 20,700,000 1401/12/20 40 82050 پیشرفته -PETRELمدلسازي مخزن با بکارگیري نرم افزار 

213 
 PETREL 82051 40 1401/10/17 20,700,000مدلسازي شکاف در مخزن با بکارگیري نرم افزار  

 تحلیل پیشرفته داده هاي تولید 214

درخواست 

 كد
16 1401/12/02 9,458,750 

215 
ازي فرايندهاي ازدياد برداشت در مخازن نفت وگاز با نرم شبیه س

 UTCHEMافزار
 13,397,500 1401/09/14 24درخواست 
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 كد

ژئوشیمي تخصصي گروه  

 عنوان دوره رديف
 كد دوره

مدت/ساع

 ت
 تاريخ شروع

هر  آنالينهزينه دوره 

 نفر  )ريال(

 نرم افزارهاي مدلسازي ژئوشیمیايي سه بعدي 216
82424 40 1401/07/16 16,847,500 

 + و نحوه استفاده آن در ژئوشیميPIGIآشنايي با نرم افزار  217

درخواست 

 كد
40 1401/02/24 20,700,000 

پتروفیزيك تخصصي گروه  

 عنوان دوره رديف
 كد دوره

مدت/ساع

 ت
 تاريخ شروع

هر  آنالينهزينه دوره 

 نفر  )ريال(

 مقدماتي-تفسیر نموارهاي پتروفیزيکي 218
82805 32 1401/05/08 16,387,500 

219 
 16,387,500 1401/07/23 40 82806 پیشرفته-تفسیر نموارهاي پتروفیزيکي

220 
 10,350,000 1401/08/14 24 82808 مدلسازي پتروفیزيکي و تعیین مدل استاتیکي مخزن

221 
 20,700,000 1401/09/12 40 82822 پیشرفته  Geologنرم افزار 

222 
 GEOLOG 82823 24 1401/10/03 13,397,500گ هاي تصويري به وسیله نرم افزار تفسیر ال 

 GEOLOGتعیین رخساره هاي الکتريکي با استفاده از نرم افزار  223

درخواست 

 كد
24 1401/12/06 13,397,500 

 گروه تخصصي حفاري

 عنوان دوره رديف
 كد دوره

مدت/ساع

 ت
 تاريخ شروع

هر  آنالينهزينه دوره 

)ريال( نفر   

 طراحي لوله هاي جداري 224
83077 32 1401/09/19 16,387,500 

 شناسي گروه تخصصي زمین

 عنوان دوره رديف
 كد دوره

مدت/ساع

 ت
 تاريخ شروع

هر  آنالينهزينه دوره 

 نفر  )ريال(

 تکتونیك و رسوب گذاري  225
83266 32 1401/10/24 16,387,500 

 گروه تخصصي بهره برداري
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 وان دورهعن رديف
 كد دوره

مدت/ساع

 تاريخ شروع ت

هر  آنالينهزينه دوره 

 نفر  )ريال(

 چاه آزمايي پیشرفته 227
83404 32 1401/07/23 

 
16,847,500 

228 
 16,387,500 1401/12/13 32 83410 روش هاي ايجاد شکاف مصنوعي در چاه

 ازدياد برداشت میکروبي نفت 229

درخواست 

 كد
24 1401/07/30 13,397,500 

230 
مکانیسمهاي موثر در فرايند تزريق آب هوشمند و آبهاي تزريقي با 

 شوري پايین

درخواست 

 كد
16 1401/09/05 7,475,000 

231 

آشنايي با روشهاي شناسايي رسوبات مزاحم سرچاهي مناطق بهره 

 برداري نفت و گاز 

درخواست 

 كد
40 1401/09/12 16,387,500 

232 

ايي نوين مورد استفاده در عملیات انگیزش آشنايي با مواد شیمی

 چاههاي نفت و گاز 

درخواست 

 كد
40 1401/09/26 16,387,500 

 گروه تخصصي فرايندهاي تولید نفت و گاز

 عنوان دوره رديف
 كد دوره

مدت/ساع

 ت
 تاريخ شروع

هر  آنالينهزينه دوره 

 نفر  )ريال(

 برنامه ريزي تولید ازمیادين نفت و گاز 233
83823 16 1401/05/18 7,475,000 

 گروه تخصصي عملیات بندري و بارگیري

 عنوان دوره رديف
مدت/ساع كد دوره

 ت

هر  آنالينهزينه دوره  تاريخ شروع

 نفر  )ريال(

234 
 40 85310 سیستم هاي اندازه گیري و صحت سنجي

 
1401/09/26 16,387,500 

 

 


