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 و مديريتي HSEهاي آموزشي دوره                     

 بهبود مديريت تخصصي گروه

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 ت

نفر   آنالین هر دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

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

 تخصصي بازرگانيگروه 

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 ت

نفر   آنالین هر دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 10,350,000 1401/11/01 24 12030 عمليات انبارداري و سيستم نگهداري كاال 2

 1401/12/13 16 12034 مهندسي فروش 3
 

7,475,000 

 4,485,000 1401/11/24 8 درخواست كد ،طراحي تجاري و مدل كسب و كارامکان سنجي  4

 عمومي -HSE تخصصي گروه

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 10,350,000 1401/11/19 16 21016 تکنيك هاي ارزيابي ريسك 5

 10,350,000 1401/11/30 16 21019 ايمني حريق و انفجار 6

 10,350,000 1401/12/15 16 21022 شناسايي مخاطرات و مديريت ريسك 7

 نشانيايمني و آتش -HSE تخصصي گروه

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 7,475,000 1401/10/03 16 21427 پمپ هاي آتش نشاني 8

 PHA 21428 16 1401/10/24 7,475,000تجزيه و تحليل خطرات فرآيند  9

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

 7,475,000 1401/11/23 16 21433 سيستمهاي ايمني 11

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

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

مديريت پروژهتخصصي گروه   

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(
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 4,485,000 1401/10/7 8 22022 صورت وضعيت هاي پروژه 14

 9,458,750 1401/11/25 24 22035 پيشرفته-PRIMAVERAنرم افزار   15

 13,397,500 1401/12/01 24 22037 در مديريت پروژه EXCELكاربرد نرم افزار  16

 مديريت فناوري گروه تخصصي

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 1401/12/02 16 29106 مديريت مالکيت فکري 17
 

7,475,000 

29113   نگاري فناوريبيني و آيندهپيش 18  16 1401/10/27 7,475,000 

 

 دوره هاي انرژي و محيط زيست

 بازرسي - فني بازرسي و مواد مهندسيتخصصي گروه 

ساع/مدت دوره كد دوره عنوان رديف
 ت

نفر   آنالین هر دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 API570 27437 32 1401/10/24 13,225,000بازرسي سيستم هاي لوله كشي بر اساس استاندارد  19

 ASME B3103 27438 40 1401/11/01 20,662,500بازرسي خطوط لوله فرآيندي طبق استاندارد  20

حفاظت و خوردگي - فني بازرسي و مواد مهندسيتخصصي گروه   

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 20,662,500 1401/10/10 40 27644 هاي خوردگيانواع آزمايش 21

 7,475,000 1401/11/23 16 درخواست كد الکتروشيمي صنعتي 22

 7,475,000 1401/11/30 16 درخواست كد الکتروشيمي پيشرفته 23

 SFایمنی و آتش نشانی  – IPSگروه تخصصی استانداردهای 

ساع/مدت كد دوره عنوان دوره رديف
 ت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 20,662,500 1401/12/06 40 28301 در طبقه بندي مناطق ايمن IPSاستانداردهاي  24
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نفت ين دستييع پايصنا يدوره ها  

تخصصي تجهيزات فرايندي گروه  - دستگاههاي دوار  

س/مدت دوره كد دوره عنوان رديف
 اعت

نفر   آنالین هر دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

اصول انتخاب و طراحي براساس  -كمپرسورهاي جابجايي مثبت 25

619  ,618 API 

52027 40 1401/10/17 20,662,500 

اصول و انتخاب طراحي بر اساس  -كمپرسورهاي گريز از مركز  26

API617 

52033 40 1401/11/08 20,662,500 

 ASME PTC 52048 32 1401/12/13 13,225,000تست و راه اندازي تجهيزات دوار بر اساس  27

 10,350,000 1401/10/17 40 درخواست كد آشنايي با پمپ و کمپرسورها 28

 اصول مهندسي -گروه تخصصي 

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 CATIA 57028 40 1401/10/10نرم افزار  29
 

20,662,500 

فرايند -فرايند مهندسي و گروه تخصصي طراحي  

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 20,662,500 1401/12/20 40 61059 مهندسي كاتاليستهاي صنعتي 30

 4,485,000 1401/10/07 8 درخواست كد فرآيند ريفرمينگ نفتا )يونيت ژئومکانيك( 31

 4,485,000 1401/11/30 8 درخواست كد (ZnOفرآيند گوگردزدايي از گاز )يونيت  32

 افزار نرم-فرايند مهندسي و گروه تخصصي طراحي

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

كاربرد نرم افزار كامسول در شبيه سازي فرآيند ها در محيط    33

 متخلخل

63025 32 1401/10/24 16,847,500 

جريانهاي توربولنت وچند فازي به CFDشبيه سازي ومدلسازي 37

 پيشرفته - FLUENT & GAMBITكمك نرم افزار هاي

63032 40 1401/11/08 20,700,000 
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طراحي و شبيه سازي جريانات چند فازي به كمك نرم افزار  35

PipeSim 

63035 24 1401/11/23 13,397,500 

 HTRI 63037 32 1401/12/20 16,847,500طراحي مبدلهاي حرارتي به كمك نرم افزار  36

 9,458,750 1401/11/30 16 درخواست كد نرم افزار گوسين 37

طراحي و مهندسي پليمر تخصصي گروه  

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

شناخت روش هاي سنتز ژل هاي پليمري مورد مصرف در ازدياد  38

 برداشت نفت خام

 7,475,000 1401/11/01 16 درخواست كد

 شيمي آزمايشگاه تخصصي گروه

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

شروعتاریخ  نفر   هر آنالین دورههزینه  
 )ریال(

بررسي آزمون هاي مختلف شناسايي و ارزيابي کاتاليست ها و  39

 جاذب ها

65008 32 1401/11/23 13,225,000 

 17,595,000 1401/11/10 24 65028 روشهاي تيتراسيون كالسيك 40

 GC-MASS  65036 32 1401/11/01اشنايي با   41
 

13,225,000 

 17,595,000 1401/12/01 24 65037 هاي شيميتجزيه و تحليل آماري در نتايج آزمايش 42

 4,485,000 1401/12/24 8 65043 روشهاي تهيه و کاربرد مايعات يوني در صنعت نفت 43

 1401/12/20 16 درخواست كد اسپکتروسکوپي جرمي                                      –كروماتوگرافي گازي  44
 

12,420,000 

 23,287,500 1401/10/10 32 درخواست كد كروماتوگرافي گازي پيشرفته           45

بررسي آزمون هاي مختلف شناسايي و ارزيابي كاتاليست ها و  46

 650گروه-جاذب ها

 23,287,500 1401/10/17 32 درخواست كد

 تخصصي انرژي و بهينه سازي انرژي گروه

س/مدت كد دوره عنوان دوره رديف

 اعت

نفر   هر آنالین دورههزینه  تاریخ شروع
 )ریال(

 12,420,000 1401/12/15 16 66024 سيستم هاي بازيافت حرارت در واحدهاي صنعتي 47



    

5 

 CDM 66026 16 1401/10/20 7,475,000مکانيزم توسعه پاك  48

1401/12/16 8 كد واستخرد ديجد يگلخانه ا يانتشار گازها شيپا زاتيتجه 49  4,485,0000 

 16,847,500 1401/11/08 32 درخواست كد Thermoflowطراحي سيکل هاي نيروگاهي به كمك نرم افزار  50

مکانيسم هاي بين المللي و استفاده از حمايت هاي آنها در جهت  51

 كاهش انتشار

 10,350,000 1401/10/03 24 درخواست كد

 10,350,000 1401/12/06 24 درخواست كد محاسبات راندمان در توربوکمپرسورهاارزيابي انرژي و  52

 4,485,0000 1401/12/16 8 درخواست كد تجهيزات پايش انتشار گازهاي گلخانه اي جديد  53
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 نفت يع باالدستيصنا يدوره ها
 

 مخازن يمهندس يتخصص گروه

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

 1401/11/16 32 82001 مهندسي نفت 54
 

13,225,000 

 10,350,000 1401/10/03 24 82018  فرآيند تزريق آب  55

 IPM 82030 24 1401/11/30 13,397,500از مجموعه  PROSPERنرم افزار  56

 20,700,000 1401/12/20 40 82050 پيشرفته -PETRELمدلسازي مخزن با بکارگيري نرم افزار  57

 PETREL 82051 40 1401/10/17 20,700,000مدلسازي شکاف در مخزن با بکارگيري نرم افزار   58

 9,458,750 1401/12/02 16 درخواست كد تحليل پيشرفته داده هاي توليد 59

پتروفيزيك تخصصي گروه  

 GEOLOG 82823 24 1401/10/03 13,397,500تفسير الگ هاي تصويري به وسيله نرم افزار   60

 13,397,500 1401/12/06 24 درخواست كد GEOLOGتعيين رخساره هاي الکتريکي با استفاده از نرم افزار  61

 شناسي گروه تخصصي زمين

 13,225,000 1401/10/24 32 83266 تکتونيك و رسوب گذاري  62

 گروه تخصصي بهره برداري

 13,225,000 1401/12/13 32 83410 شکاف مصنوعي در چاه روش هاي ايجاد 63

 


