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 و مديريتي HSEهاي آموزشي دوره                     

 بهبود مديريت تخصصي گروه

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 1401/06/15 16 9035 مديريت عملکرد کارکنان 1
 

7,475,000 

 تخصصي بازرگانيگروه 

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 1401/04/14 16 12009 بررسي منابع تامين كاال 2
 

7,475,000 

 7,475,000 1401/06/08 16 12013 مديريت خريد داخلي 3

 عمومي -HSE تخصصي گروه

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 21012 16 1401/04/07 7,475,000 (HSEسيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست ) 4

 1401/05/03 24 21031 در قراردادهاي كاري بين كارفرما و پيمانكار HSEشناخت الزامات  5
 

10,350,000 

 بهداشت -HSEگروه تخصصي 

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 13,225,000 1401/04/11 32 21215 ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور شيميايي در صنعت نفت 6

 10,350,000 1401/06/28 24 21220 شناسايي و ارزيابي ريسك هاي بهداشتي 7

 نشانيايمني و آتش -HSEگروه تخصصي 

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 7,475,000 1401/04/25 16 21409 ايمني جوشكاري و برشكاري 8

 10,350,000 1401/05/24 24 21412 ايمني خطوط لوله انتقال در صنعت نفت 9

 7,475,000 1401/06/05 16 21415 ايمني در طراحي و مهندسي 10
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تخصصي پدافند غيرعامل و مديريت بحرانگروه   

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 4,485,000 1401/04/18 8 21801 مباني پدافند غير عامل  11

مديريت پروژهتخصصي گروه   

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 PMBOK  22002 24 1401/04/20 10,350,000استاندارد مديريت پروژه بر مبناي  12

 13397500 1401/05/18 24 22031 مقدماتي-MSPROJECTنرم افزار  13

 PERT MASTER 22033 16 1401/06/21 9,458,750نرم افزار  14
 

يمديريت نظام سيستم هاي  تخصصي گروه  

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

15 ISO 17025- سيستم استاندارد مستندسازي و الزامات تشريح 

آزمايشگاهها كيفيت  

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

 مديريت فناوري گروه تخصصي

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 تحول ديجيتال درصنعت نفت ،گاز و پتروشيمي 16

 

 1401/04/01 8 درخواست كد
 

4,485,000 
 

 

هاي انرژي و محيط زيست دوره  

 متالوژي - فني بازرسي و مواد مهندسيتخصصي گروه 

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 NACE/ MRانتخاب مواد تر بر اساس سرويسهاي سيال ترش ) 17

0175 /ISO 15156) 

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

 بازرسي - فني بازرسي و مواد مهندسيتخصصي گروه 

ساع/مدت دوره كد دوره عنوان رديف
 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 API 580 27420 24 1401/05/29 10,350,000بازرسي بر مبناي ريسك مطابق استاندارد  18
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حفاظت و خوردگي - فني بازرسي و مواد مهندسيتخصصي گروه   

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 7,475,000 1401/05/18 16 27617 اصول و كاربرد بازدارنده هاي خوردگي 19

 10,350,000 1401/06/07 24 27619 استانداردهاي پوششهاي خطوط لوله 20

 

 

نفت ين دستييع پايصنا يدوره ها  

 تخصصي تجهيزات فرايندي گروه  - دستگاههاي ثابت

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

اصول انتخاب و طراحي بر مبناي استاندارد  -مخزان ذخيره 21
API650 

51005 40 1401/04/04 20,662,500 

تحليل برجها و مخازن تحت فشار با نرم افزار -ظروف تحت فشار 22

PVElite  

51007 32 1401/04/11 13,225,000 

 TEMA 51014 24 1401/05/02طراحي بر اساس استاندارد  -مبدلهاي حرارتي 23
 

10,350,000 

 HTRI 51017 32 1401/05/22 20,700,000  كولرهاي هوايي طراحي با استفاده از نرم افزار 24

 تخصصي تجهيزات فرايندي گروه  - دستگاههاي دوار

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 13,225,000 1401/04/11 32 52004 تعميرات و نگهداري -پمپهاي گريز از مركز  25

 API 52005 40 1401/05/08 20,662,500 610پمپهاي گريز از مركز اصول انتخاب و طراحي بر اساس  26

تاسیسات و تهویه و تبرید –گروه تخصصی مکانیک   

س/مدت دوره كد دوره عنوان رديف
 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  شروع تاریخ
 )ریال(

 13,225,000 1401/06/27 32 54005 تجارياصول طراحي و نگهداري سردخانه هاي صنعتي و  27

فرايند-فرايند مهندسي و گروه طراحي  

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروعس/مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 )ریال(
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 اعت

 PFD/P&ID 61003 24 1401/04/04 10,350,000مباني دياگرام فرآيندي  28

 PFD/P&ID/UFD/ESD 61004 32 1401/05/22 13,225,000اصول ترسيم دياگرام فرآيندي  29

شبيه سازي سيستم هاي توليد و توزيع بخار به کمك نرم افزار  30

Thermoflow 

61013 24 1401/05/30 13,397,500 

 7,475,000 1401/06/01 16 61019 بازيابي گازهاي ارسالي به فلر 31

 13,225,000 1401/06/19 32 61042 طراحي مفهومي و پايه فرايندهاي شيميايي 32

درخواست  (800فرآيند هيدروكراكينگ )يونيت  33

 کد

8 1401/04/18 4,485,000 

درخواست  ( 500فرآيند ريفرمينگ بخار و خشك )يونيت  34

 كد

8 1401/05/15 4,485,000 

درخواست  (100/200)يونيت  HTSC/LTSCفرآيند  35

 كد

8 1401/04/28 4,485,000 

افزار نرم-فرايند مهندسي و طراحيگروه تخصصي   

س/مدت دوره كد دوره عنوان رديف
 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

-ASPENشبيه سازي فرآيندهاي شيميايي توسط نرم افزار  36

PLUS    

63003 32 1401/04/12 
 

21,242,500 

 ASPENشبيه سازي ديناميك فرايندهابه كمك نرم افزار 37

DYNAMICS 

63006 32 1401/05/08 21,242,500 

مدلسازي وشبيه سازي فرايندهاي جذب سطحي به كمك نرم  38

 ASPEN ADSIMافزار

63007 32 1401/06/05 21,242,500 

 ASPEN HEAT EXCHANGERطراحي مبدلهاي حرارتي با 39

DESIGN & RATI 

63013 40 1401/06/19 20,700,000 

 طراحي و مهندسي پليمر تخصصي گروه

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

درخواست  بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها 40

 كد

24 1401/05/30 10,350,000 
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درخواست  coreسيستم ها ي تزريق پليمر در محيطهاي متخلخل و  41

 كد

8 1401/04/18 4,485,000 

 7,475,000 1401/05/03 16 درخواست كد آشنايي و شناخت قالب ها و دستگاه هاي تزريق پالستيك 42

 شيمي آزمايشگاه تخصصي گروه

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 GC                                                  65010 32 1401/04/12 23,287,500–كروماتوگرافي گازي  43

 28,750,000 1401/04/04 40 65011 ارزيابي و كنترل كيفيت نفت خام و فراورده هاي نفتي 44

 17,595,000 1401/05/24 24 65013 هاي تصفيه فاضالب و پسابآزمايش 45

 17,595,000 1401/06/12 24 65018 كنترل كيفيت انواع روغن ها و آزمون 46

 X  65025 24 1401/06/28آشنايي با دستگاه پراش پودري اشعه  47
 

17,595,000 

 تخصصي انرژي و بهينه سازي انرژي گروه

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 13,397,500 1401/04/20 24 66005 در توربينهاي بخار و گازارزيابي کارايي انرژي  48

 10,350,000 1401/05/01 24 درخواست كد بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هواي فشرده 49

 10,350,000 1401/05/22 24 درخواست كد بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان 50

 4,485,000 1401/04/18 8 درخواست كد ردپاي كربن  51

مدلسازی منابع و مصرف آب در صنايع نفت وگاز و پتروشيمی به  52

 WEAPکمک نرم افزار 
 13,397,500 1401/05/29 24 درخواست کد

 

برای ارزيابی چرخه حيات   SIMA PROآموزش نرم افزار   53

 وتعيين ردپای کربن محصوالت پتروشيمی
 1401/06/27 24 درخواست کد

 
13,397,500 

مهندسي عمران تخصصي گروه  

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 20,700,000 1401/06/19 40 70002 پيشرفته AUTOCADنرم  افزار نقشه  كشي   54
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 نفت يع باالدستيصنا يدوره ها
 

 مخازن يمهندس يتخصص گروه

دوره كد دوره عنوان رديف نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع ساعت/مدت 
 )ریال(

 20,662,500 1401/05/22 40 82007 ارزيابي اقتصادي و  تحليل عدم قطعيت در مطالعات مخازن 55

 ECLIPSE  82031 40 1401/05/29 20,700,000 100شبيه سازي مخازن هيدروكربوري با نرم افزار 56

بررسي فرآيندهاي ازديادبرداشت بابكارگيري نرم   57

 ECLIPSE300افزار

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

 OFM   82045 32 1401/04/04 16,847,500نرم افزار مديريت ميادين نفتي  58

پتروفيزيك تخصصي گروه  

ساعت/مدت كد دوره عنوان دوره رديف نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع 
 )ریال(

 13,225,000 1401/05/08 32 82805 مقدماتي-تفسير نموارهاي پتروفيزيكي 59

 

ساعت/مدت كد دوره عنوان دوره رديف نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع 
 )ریال(

 7,475,000 1401/05/18 16 83823 برنامه ريزي توليد ازميادين نفت و گاز 60

 


