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گروه تخصصي عمومی - کامپیوتر عمومی وپایه

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

Excel07103241402/02/0938،000،000 پیشرفته1

گروه تخصصي بهبود مدیریت

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

09010241402/02/1129،500،000برنامه ریزي استراتژیک 2

3CRM &RM - 09027161402/03/0121،000،000مدیریت ارتباط با مشتري و سنجش رضایت مشتري

گروه تخصصي بازرگانی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

12007321402/02/1638،500،000مدیریت بازاریابي4

12010161402/03/0121،000،000بازاریابي با استفاده از شبکه جهاني اینترنت5

گروه تخصصي HSE- عمومی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

21009241402/03/0137،000،000اصول اقتصادی و آنالیز هزینه- فایده در HSE و پدافند غیر عامل                                    6

7)HSE( 21012161402/02/3024،000،000سیستم مدیریت بهداشت، ایمني و محیط زیست

21019161402/03/0624،000،000ایمني حریق و انفجار8

 دوره هاي آموزشي HSE و مدیریتي

  فهرست بهاری 
برنامه های آموزشی

مرکز آموزش های تخصصی
  Specialized Training Center 

R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f 
Pe t ro leum Indust ry

1402 - 1403     
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گروه تخصصي HSE- ایمنی و آتش نشانی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

21412241402/03/0637،000،000ایمني خطوط لوله انتقال در صنعت نفت9

گروه تخصصي HSE- محیط زیست

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

آشنایي با تکنیک هاي ارزیابي و مدیریت ریسک هاي زیست 10
21601161402/03/0924،000،000محیطي در صنعت نفت

21623401402/03/0759،000،000كاربرد نرم افزار GIS در محیط زیست11

گروه

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

21816161402/02/2324،000،000اصول حفاظت سایبری از زیرساخت هاي حیاتي و حساس كشور12

21823161402/03/0624،000،000مدیریت تداوم فعالیت های ضروری                                                    13

گروه تخصصي مدیریت پروژه

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

14PMBOK 22002241402/02/0637،000،000استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای

2200481402/02/2413،000،000اصول گزارش نویسی ویژه مدیریت پروژه15

22006241402/03/0637،000،000برنامه ریزي و كنترل پروژه16

22008161402/03/1624،000،000تکنیک های بهینه سازی در مدیریت پروژه17

2202081402/03/2013،000،000مدیریت ریسک پروژه های نفت و گاز   18

  فهرست بهاری برنامه های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی

  Specialized Training Center 
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f 
Pe t ro leum Indust ry

1402 - 1403     
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گروه تخصصي مدیریت مهندسی طرح ها

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

19COMFAR 24011241402/03/2038،000،000نرم افزار امکان سنجی اقتصادی

گروه تخصصي مدیریت فناوری

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

29104161402/03/2724،000،000مدیریت نوآوری20

گروه تخصصي کامپیوتر فناوری اطالعات

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

30003321402/02/1648،000،000معماری سازمانی21

دوره هاي انرژي و محیط زیست

گروه تخصصي مهندسی مواد و بازرسی فنی - متالورژی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

27203401402/03/2759،000،000اصول انتخاب مواد 222

گروه تخصصي مهندسي مواد و بازرسي فني - خوردگي و حفاظت

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

27609241402/03/2037،000،000خوردگی فلزات و روش های كنترل پیشرفته23

  فهرست بهاری برنامه های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی

  Specialized Training Center 
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f 
Pe t ro leum Indust ry

1402 - 1403     
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دوره هاي صنایع پایین دستي نفت

 گروه تخصصي تجهیزات فرآیندی- دستگاه های ثابت  

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

24ASME SEC VIII Div.2 51009401402/03/0659،000،000طراحی مخازن تحت فشار با استاندارد

گروه طراحي و مهندسي فرایند- فرایند

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

25PFD/P&ID 61003241402/03/2737،000،000اصول ترسیم

گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرایند- نرم افزار

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

 شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم افزار26
 ASPEN PLUS  مقدماتی

63001321402/02/1650،000،000

63002321402/03/2750،000،000شبیه سازي فرآیندهاي شیمیایي توسط نرم افزار ASPEN PLUS  میانی27

28ASPEN PIMS 63010321402/02/3050،000،000بهینه سازي خطي پاالیشگاه ها به كمک نرم افزار

 طراحي مفهومی برج هاي تقطیر غیرایده آل و انتگراسیون29
PLUS-CONCEPTUAL DESIGN ASPEN 63011241402/03/2738،000،000 آن در فرآیند با نرم افزار

گروه تخصصي آزمایشگاه شیمي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

65011401402/03/2059،000،000ارزیابی وكنترل كیفیت نفت خام و فرآورده های نفتی30

  فهرست بهاری برنامه های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی

  Specialized Training Center 
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f 
Pe t ro leum Indust ry

1402 - 1403     
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گروه تخصصي انرژی و بهینه سازی انرژی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

66005241402/02/2337،000،000ارزیابي كارایي انرژي در توربین هاي بخار و گاز31

66006241402/02/2337،000،000ارزیابي كارایي انرژي در سیستم هاي هواي فشرده و بخار32

66007241402/03/2737،000،000ارزیابي كارایي انرژي در فن و پمپ33

66008241402/03/2837،000،000ارزیابي كارایي انرژي در كمپرسورها34

دوره هاي صنایع باالدستي نفت

گروه تخصصي مهندسي مخازن

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

82002401402/02/1659،000،000مهندسي مخازن35

82007401402/02/1659،000،000ارزیابی اقتصادی و تحلیل عدم قطعیت در مطالعات مخازن36

گروه تخصصي پتروفیزیک

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

37DSI 82803241402/02/2337،000،000مبانی تئوری پردازش و تفسیر نمودار

  فهرست بهاری برنامه های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی

  Specialized Training Center 
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f 
Pe t ro leum Indust ry

1402 - 1403     
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