
 
باید از طریق موبایل یا کامپیوتر شخصی وارد کالس  9دقیقه قبل از ساعت  15است و فراگیران  9-13های آنالین  ساعت برگزاری دوره ٭

 آنالین شوند

 و مديريتي HSEهاي آموزشي دوره                     

 بهداشت -HSEگروه تخصصي 

 كد دوره عنوان دوره رديف
 /مدت

 ساعت
 تاريخ شروع

هزينه ثبت نام هر 

 نفر  )ريال(

 5،625،000 1399/10/06 16 21226 مقدماتي -كمك هاي اوليه 1

 محيط زيست -HSEگروه تخصصي 

 5،625،000 1399/10/21 16 21628 مديريت زائدات خطرناك 2

 7،875،000 1399/11/06 24 21629 مديريت مواد زائد 3

 گروه تخصصي پدافند غيرعامل و مديريت بحران

 3،375،000 1399/11/12 8 21808 مديريت بحران 4

مديريت پروژهگروه تخصصي   

 7،875،000 1399/12/11 24 22037 در مديريت پروژه EXCELكاربرد نرم افزار  5

 مديريت فناوري گروه تخصصي

 5،625،000 1399/10/1 16 29106 مديريت مالکيت فکري 6

 

 دوره هاي انرژي و محيط زيست

 بازرسي - فني بازرسي و مواد گروه تخصصي مهندسي

 دوره كد دوره عنوان رديف
 /مدت

 ساعت
 تاريخ شروع

 هر نام ثبت هزينه

 نفر

7 
بازرسی و تست شیرآالت صنعتی بر اساس استاندارد 

API6D  وAPI598  
27432 24 1399/11/05 8،000،000 

سيستم هاي لوله كشي بر اساس استاندارد  بازرسی 8
API570  

27437 32 1399/12/03 10،125،000 

 جوشکاري - فني بازرسي و مواد گروه تخصصي مهندسي

 WPS/PQR/WQT 27819 32 1399/10/07 10،125،000استانداردها و موارد مربوط به  9

 

 دوره هاي صنايع پايين دستي نفت

فرايند-فرايند مهندسي و گروه طراحي  

 دوره كد دوره عنوان رديف
 /مدت

 ساعت
 شروع تاريخ

 هر نام ثبت هزينه

 (ريال)  نفر

 12،375،000 1399/10/13 40 61059 كاتاليست هاي صنعتيمهندسي  10

 7،875،000 1399/10/29 24 61062 نحوه تهيه مدارك طراحي پايه فرايندي 11



 
باید از طریق موبایل یا کامپیوتر شخصی وارد کالس  9دقیقه قبل از ساعت  15است و فراگیران  9-13های آنالین  ساعت برگزاری دوره ٭

 آنالین شوند

 تخصصي انرژي و بهينه سازي انرژي گروه

 دوره كد دوره عنوان رديف
 /مدت

 ساعت
 شروع تاريخ

 هر نام ثبت هزينه

 (ريال)  نفر

12 
هاي كاهش مصرف انرژي در راهکارها و تکنولوژي 

 ساختمان

درخواست 

 كد
16 1399/10/01 5،625،000 

 ارزيابي چرخه حيات  13
درخواست 

 كد
8 1399/10/07 3،375،000 

 تجهيزات پايش انتشار گازهاي گلخانه اي جديد  14
درخواست 

 كد
8 1399/10/16 3،375،000 

15 
گلخانه راهکارها و تکنولوژي هاي كاهش انتشار گازهاي 

 اي وآالينده ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

درخواست 

 كد
16 1399/11/13 5،625،000 

نانو ساختارها تخصصي گروه  

16 
كاربرد نانو سياالت و سامانه هاي پليمري در ازدياد 

 برداشت
67019 16 1399/10/30 5،625،000 

 

 دوره هاي صنايع باالدستي

 

 مهندسي مخازن تخصصي گروه

دوره كد دوره عنوان رديف  
 /مدت

 ساعت

 هر نام ثبت هزينه

 نفر
شروع تاريخ  

 مهندسي مخازن گاز ميعاني 17
درخواست 

 كد
32 1399/10/13 10،125،000 

 گروه تخصصي بهره برداري

 10،125،000 1398/12/04 32 83404 چاه آزمايي پيشرفته 18

 مخازن نفتاستفاده از نانومواد براي ازدياد برداشت از  19
درخواست 

 كد
16 1399/12/12 5،625،000 

 


