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 69 هاي آموزشي فهرست موضوعي برنامه  

 عمومي -HSEگروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 (ريال) هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 600000000 روز 6 61012 هاي ارزيابي ريسك تكنيك 1 /  

ايمني و آتش نشاني - HSE    گروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 600000000 روز 6 61412 ايمني در طراحي و مهندسي 6 /  

3 MSDS61462 6 600000000 روز / /  

زيستمحيط  - HSE   گروه 

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 406000000 روز 4 61200 هاي كنترل  آلودگي دريا و روش 4 /  

2 
تاثير آلودگي هاي شيميايي محيط كار و ذرات معلق موجود در هوا بر سيستم تنفس 

 انساني و راههاي ايمني آن
روز 6 درخواست كد   / /  

/ 600000000 روز 6  درخواست كد هاي زيرزميني مدل سازي پراكنش آلودگي در آب 2 /  

پروژه                                               مديريت گروه تخصصي    

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 303000000 روز 3 66002 و كنترل پروژهبرنامه ريزي  0 /  

بازرگاني -گروه تخصصي پشتيباني و ستاد  

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

روز 3 16010 اصول و فنون مذاكرات بازرگاني 8   / /  

 پرديس انرژي و محيط زيست
سازي انرژي بهينهگروه تخصصي انرژي و   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

روز 6 درخواست كد تسهيالت بين المللي تغيير اقليم جهت كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي 9  600000000 / /  

       گروه تخصصي آزمايشگاه شيمي   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 406000000 روز 4  22039 هاي آشاميدني كنترل بهداشتي آب 10 /  

روز 3 22041 نمونه گيري دستي و اتوماتيك نفت خام و فرآورده هاي نفتي 11  308000000 / /  
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بازرسي -گروه تخصصي مهندسي مواد و بازرسي فني   

 مدت دورهكد  عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 308000000 روز 60460 3 (RBI) ريسك مبناي بر بازرسي 16 /  

 پرديس پائين دستي
هاي ثابت دستگاه گروه تخصصي تجهيزات فرآيندي   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 308000000 روز 3 21003 اصول و مباني -مخازن ذخيره   13 /  

فرآيند -گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرآيند   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 308000000 روز PFD P&ID 21003 3مباني دياگرام فرآيندي  14 /  

روز 3 درخواست كد طراحي مخازن تحت فشار  308000000 / /  

نرم افزارها گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرآيند   

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

کارگاه شبِِِِیه سازی به روش دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار 

GROMACS  و روش مونت کارلو 
/ 200000000 درخواست كد /  

 پرديس باالدستي
 گروه تخصصي مهندسي مخازن

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 600000000 روز 6 درخواست كد (C-EOR )آشنايي با مواد شيميايي ازدياد برداشت  10 /  

 گروه تخصصي ژئوشيمي

 مدت دورهكد  عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 209000000 روز 2 86403  1سطح  ژئو شيمي مخزن  وكاربردهاي آن  18 /  

 گروه تخصصي پتروفيزيك

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع

/ 209000000 مبانی پتروفیزیک 19 /  

 تخصصي حفاري گروه

 مدت كد دوره عنوان دوره  رديف
هزينه ثبت نام 

 هر نفر 
 تاريخ شروع
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/ 308000000 روز 3 درخواست كد برداشت دفناوري  نوين افرون هاي گازي و ازديا 60 /  

 


