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  :نوان دوره تخصصيع                            

 هاي نفتي آناليز مغزه

 :دوره ينمدرس

 مهندس محمدرضا اصفهانيآقاي 
 (نفت و عضو هيأت علمي پژوهشگاه  رئيس طرحهاي پژوهش و فناوريهاي سنگ مخزن)

 آقاي مهندس حسام بختياري
 (و عضو هيأت علمي پژوهشگاه نفت دانشگاه امير كبيرازاكتشاف معدن كارشناسي ارشد مهندسي )

 

هاي  نفتي آشنايي با آناليز مغزه: هدف ويژه دوره       
  

و ساير مشاغل مرتبط كارشناسان واحدهاي زمين شناسي  :مخاطبين دوره         
 

 :محتواي دوره

 ف مغزه و علت مغزه گيريتوصي -1

 يتراوايي مطلق وتراوايي نسب  -2

 قانون دارسي  -3

 استفاده سنگ مخزن و طرز اندازه گيري و موار د فشارموئينگي -4

 مختلف اندازه گيري وخاصيت ترشوندگي و ضريب مقاومت سازند طرق -5

 تراوايي وتخلخل و اندازه گيري تخلخل وتراوايي درآزمايشگاه رابطه -6

 نفت غيرقابل توليدگيري آب و اندازه -7

 مغزه ها و برداشت آنها انواع -8

 و نحوه انجام آنها SCAL آزمايشات -9

 زمين شناسي برروي مغزه ها آزمايشات -11

 معمولي مغزه آزمايشات -11

 الكتريكي سنگهاي مخازن خواص -12

 و نفوذپذيري نسبي ترشوندگي -13

  آزمايشات معمولي وانواع آنها - 14

    6611الي الي     0:370:37: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاريساعت برگزاري                                    روز روز   44به مدت به مدت   63163111//7070//6161از از   : : زمان برگزاريزمان برگزاري
  

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

    786786--4084408433770404تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   شركت  متبوع يا شركت  متبوع يا / / ارسال معرفي نامه از سازمان ارسال معرفي نامه از سازمان : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  63116311//0077//6868حداكثر تا تاريخ حداكثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهاي درآمدهاي   ))    داري كلداري كل  خزانهخزانهبانك ملي ايران به نام بانك ملي ايران به نام   86044117767768604411776776واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازاي هر نفربه ازاي هر نفر  ريالريال  1،077،7771،077،777    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       41764176IIRR  07770777  77787778  60446044  11771177  67766776يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

  ((سرويس اياب و ذهاب عموميسرويس اياب و ذهاب عمومي  شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، ))  7864403107078644031070

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  نه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب فينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب فيهزيهزي..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    7864084378640843663663و و   7867864403100044031000جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


