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 :تخصصي دورهعنوان 

                                                              Drilling Officeنرم افزار 
 :دورهمدرس 

 آرین والیتيمهندس 
 ( از دانشگاه صنعتي شاهرود نفتکارشناس ارشد مهندسي ) 

 

   .گردد مي برگزاربرگزار    DDRRIILLLLIINNGG  OOFFFFIICCEEاراریادگيري کار با نرم افزیادگيري کار با نرم افز  منظورمنظور  این دوره بهاین دوره به :هدف ویژه دوره
 

  ..مرتبطمرتبطعالقه مند و شاغل به تحصيل در رشته هاي عالقه مند و شاغل به تحصيل در رشته هاي   و دانشجویانو دانشجویان  ارشد برنامه ریزي حفاريارشد برنامه ریزي حفاري  کارشناسانکارشناسان  :مخاطبين دوره

 

 :دورهمحتواي 

 طراحي رشته حفاري 

 طراحي مسيرحفاري یك چاه 

 بررسي هندسه مسير 

 چاههاي مجاور با برخورد حفاري وجلوگيري از 

 حي وکنترل حفاري جهت دارطرا 

 چاه سه بعدي مسير دید 

 رشته حفاري بر بررسي گيروتنش پيچشي وارد 

 طراحي هيدروليك حفاري 

 بررسي جریان چاه 

 طراحي لوله هاي جداري 

 

    0066الي الي     0:310:31: : از ساعت از ساعت     ::ساعت برگزاريساعت برگزاري                                    روز روز   33به مدت به مدت   03103166//1010//0101از از   : : زمان برگزاريزمان برگزاري
  

  و تجهيز نيروي انساني و تجهيز نيروي انساني   واحد آموزشواحد آموزشبلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاريبرگزاري  مكانمكان

    180180--0084008430033003تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((ت به ثبت نام اقدام مي نمایندت به ثبت نام اقدام مي نمایندبا توجه به محدودیت ظرفيت ثبت نام اولویت با افرادي است که سریع تر نسببا توجه به محدودیت ظرفيت ثبت نام اولویت با افرادي است که سریع تر نسب))  03160316//1313//3030حداکثر تا تاریخ حداکثر تا تاریخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهاي درآمدهاي   ))    داري کلداري کل  بانك ملي ایران به نام خزانهبانك ملي ایران به نام خزانه  80004611101108000461110110واریز وجه  به شماره حساب واریز وجه  به شماره حساب   --به ازاي هر نفربه ازاي هر نفر  ریالریال  1111،11111،111،،44  ::هزینه دوره هزینه دوره 

یا  ارسال تصویر آن به  شماره فاکس یا  ارسال تصویر آن به  شماره فاکس و ارائه فيش در شروع دوره و ارائه فيش در شروع دوره       46104610IIRR  01110111  11181118  00040004  61116111  01100110یا شماره شبا یا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

1800003101018000031010  

      تماس حاصل فرمایيدتماس حاصل فرمایيد    1800084310018000843100و و   1801800003100000031000جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره..  

  شود تخفيف اعطا مي% 41ها و دانشجویان تا  به اعضاي هيئت علمي دانشگاه.  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


