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 :تخصصي دورهعنوان 

                                                               معرفي کاربردهای فناوری های واقعیت افزوده و مجازی در صنایع نفت و گاز  
 :دورهمدرس 

 جناب آقای بهروز نوری
 ( عالمه طباطبائياز دانشگاه  مدیریت فناوری گرایش انتقال فناوریکارشناس ارشد ) 

 

    ..گرددگردد  برگزار ميبرگزار ميهای واقعیت مجازی و افزوده و کاربردهای آنها در صنایع نفت و گاز های واقعیت مجازی و افزوده و کاربردهای آنها در صنایع نفت و گاز   آشنایي با فناوریآشنایي با فناوری  منظورمنظور  این دوره بهاین دوره به :هدف ویژه دوره
 

  ..به تحصیل در رشته های مرتبطبه تحصیل در رشته های مرتبط  عالقه مند و شاغل عالقه مند و شاغل   و دانشجویانو دانشجویان  تمام کارشناسان و مدیران فني و پژوهشيتمام کارشناسان و مدیران فني و پژوهشي  :مخاطبین دوره

 

 :دورهمحتوای 
 

  آشنایي با مفاهیم واقعیت مجازی و افزوده 

 آشنایي عملي با کاربردهای واقعیت مجازی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمي 

 آشنایي با کاربردهای واقعیت افزوده   

 بحث و بررسي کاربردهای ممكن دیگر در این صنایع 

 

    43:3443:34الي الي     0:340:34: : از ساعت از ساعت     ::ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   44به مدت به مدت   43143166//4141//4141از از   : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

  و تجهیز نیروی انساني و تجهیز نیروی انساني   واحد آموزشواحد آموزشبلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاریبرگزاری  مكانمكان

    434434--1033344310333443تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمایندبا توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت با افرادی است که سریع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمایند))  43164316//4343//3434حداکثر تا تاریخ حداکثر تا تاریخ :  :  مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری کلداری کل  بانك ملي ایران به نام خزانهبانك ملي ایران به نام خزانه  34713614444443471361444444واریز وجه  به شماره حساب واریز وجه  به شماره حساب   --ریال به ازای هر نفرریال به ازای هر نفر  7744،44444،444،،44  ::هزینه دوره هزینه دوره 

و ارائه فیش در شروع دوره یا  ارسال تصویر آن به  شماره فاکس و ارائه فیش در شروع دوره یا  ارسال تصویر آن به  شماره فاکس       36443644IIRR  74447444  44434443  47134713  61446144  44444444ماره شبا ماره شبا یا شیا ش( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

4341173174743411731747  

      تماس حاصل فرماییدتماس حاصل فرمایید    4341033340143410333401و و   4341173170743411731707جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره..  

  شود مي تخفیف اعطا% 34ها و دانشجویان تا  به اعضای هیئت علمي دانشگاه.  
  

  
  

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


