تعيين رخساره هاي الكتريكي با استفاده
از نرمافزارGeolog
مدرس دوره:

هدف ويژه دوره:

آقاي مهندس علياكبر رحيميبهار ( كارشناس ارشد

تعيين الكتروفاسيس با استفاده از الگهاي چاه

مهندسي اكتشاف از دانشگاه امير كبير و عضو هيأت

پيمايي و تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي مانند

علمي و مدرس پژوهشگاه نفت با  91سال سابقه كار)

تخلخل و نفوذپذيري با استفاده از نرمافزار
Geolog

مخاطبين دوره:
كارشناسان و كارشناسان ارشد واحدهاي مرتبط

محتواي دوره:
 -1مفاهيم الکتروفاسيس و بيان نوع و ساختار اطالعات مورد
استفاده و معيارهاي انتخاب آنها ،معرفي نحوه کار  Facimageو

 -3تئوري الگوريتم هاي  Dynamic Clusteringو AHC

الگوريتم هاي مورد استفاده براي خوشه بندي و تخمين اطالعات،

ونحوه به کارگيري آن براي خوشه بندي و تخمين

روشهاي عددي تخمين اطالعات با استفاده از Facimage

اطالعات و تمرين عملي ،تئوري  Neural Networkو Fuzzy
 Logicو نحوه به کارگيري آن براي تخمين اطالعات و

 -2آموزش مقدمات نرم افزار  Geologبراي وارد کردن و

تمرين عملي ،انجام يك پروژه کامل

مديريت اطالعات ،تشريح الگوريتم  MRGCو نحوه به کارگيري آن
براي خوشه بندي اطالعات و تمرين عملي ،تشريح تکنيك  SOMو
نحوه به کارگيري آن براي خوشه بندي و تخمين اطالعات و تمرين
عملي

زمان برگزاري :از  9317/04/42به مدت 3روز
ساعت برگزاري :از ساعت  0:30 :الي 91

مكان برگزاري :بلوار غربي ورزشگاه آزادي ،پژوهشگاه
صنعت نفت ،واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني

نحوه ثبت نام :ارسال معرفينامه يا تماس با كارشناس دوره به شماره
تلفن 049-20433002

مهلت ثبت نام  :حداكثر تا تاريخ ( 9317/04/90با توجه
به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه
سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند)

جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  04920433002تماس
حاصل فرماييد.
به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و دانشجويان  %30تخفيف اعطا
ميشود.

هزينه دوره  7،000،000 :ريال به ازاي هر نفر -واريز وجه
به شماره حساب  4972311009009بانك ملي ايران به
نام خزانهداري كل (درآمدهاي اختصاصي پژوهشگاه نفت) يا
شماره شبا  IR 3109 7000 0004 9723 1100 9009و
ارائه فيش در شروع دوره يا ارسال تصوير آن به شماره
فاكس 04922731707

