
سایر توانمندی های آموزشی

آموزشی  تقویم  از  بخش  این 
به سایر توانمندی های آموزشی 
که  دارد  اختصاص  پژوهشگاه 
قابل  نیاز سازمان متقاضی  به  بنا 

برگزاری است. 
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دوره هاي آموزشي HSE و مدیریتي

گروه تخصصي بهبود مدیریت

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

8درخواست كدآشنایي با اصول و مفاهیم مالکیت فکري 1

گروه تخصصي HSE  - عمومی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

2121916سم شناسي صنعتي2

2123416اصول پیشگیري و كنترل آفات3

گروه تخصصي HSE   - محیط زیست

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

2160524آلودگی آب های زیرزمینی و روش های كنترل4

2161132اصول طراحي و بهره برداري از شبکه هاي جمع آوری و انتقال فاضالب بهداشتی و صنعتی5

2161516اقتصاد محیط زیست6

2162216رشد میکروب ها در آب هاي صنعتي و روش هاي كنترل آن7

2163624میکروبیولو   ژي سامانه هاي تصفیه فاضالب )هوازي و بي هوازي(8

16درخواست كدمباني پایش و پاكسازي آلودگي هاي نفتي در محیط9

سایر توانمندی 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 کامپیوتر فناوری اطالعات

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

8درخواست كدآشنایي با روش هاي دسترسي و استفاده از اطالعات پتنت  10

2602916كارگاه آموزشي تنظیم گزارش اختراع  11

دوره هاي صنایع پایین دستي نفت

گروه تخصصي تجهیزات فرآیندی- دستگاههای ثابت   

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

5100140تجهیزات ثابت در صنایع نفت و گاز12

13API650 5100540مخزان ذخیره- اصول انتخاب و طراحی بر مبنای استاندارد

14 PVELITE 5100732ظروف تحت فشار-تحلیل برج ها و مخازن تحت فشار با نرم افزار

15HTRI  5101732كولرهاي هوایي طراحي با استفاده از نرم افزار

گروه تخصصي تجهیزات فرآیندی- دستگاه های دوار  

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

5200140انواع و كاربرد تجهیزات دوار در صنعت نفت16

17API610 5200540پمپ های گریز از مركز - اصول انتخاب و طراحی بر اساس

18API674-675-676 5200840پمپ های جا به جایی مثبت - اصول انتخاب و طراحی بر اساس

سایر توانمندی های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی
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19API616 5202140توربین گازی - اصول انتخاب و طراحی بر مبنای استاندارد

20ASME PTC 5204832تست و راه اندازي تجهیزات دوار بر اساس

گروه تخصصی مکانیک - تاسیسات و تهویه و تبرید

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

5400532اصول طراحي و نگهداري سردخانه هاي صنعتي و تجاري 21

گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرایند- فرآیند

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

6100616شیرین سازي گاز به روش بیولوژیک22

گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرایند- نرم افزار

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

 طراحي مبدل هاي حرارتي به كمک23
RATING & ASPEN HEAT EXCHANGER DESIGN 

6301340

گروه تخصصي آزمایشگاه شیمي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

6501324آزمایش هاي تصفیه فاضالب و پساب24

سایر توانمندی های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی
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گروه تخصصي نانو ساختارها

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

6700140اصول و مباني نانو فناوري25

6700324میکروسکوپ هاي الکتروني و نوري26

6701116نانو كامپوزیت هاي پلیمري27

6701340روش هاي شناسایي نانو مواد به وسیله پرتو ایکس28

دوره هاي صنایع باالدستي نفت

گروه تخصصي  مخازن

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

32درخواست كدمهندسی مخازن گاز میعانی29

30SAPHIR 8202732تفسیر داده هاي فشار آزمایي چاه با بکارگیري نرم افزار

31WIN PROP 8204240مدلسازي خواص سیال مخازن با بکارگیري نرم افزار

32OFM 8204532نرم افزار مدیریت میادین نفتي

33PETREL 8205240مدلسازي عدم قطعیت با بکارگیري نرم افزار

سایر توانمندی 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     



73

گروه تخصصي  ژئوشیمی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

8240440ژئوشیمي مخزن وكاربردهاي آن - سطح 342

8240940اصول وكاربرد ژئو شیمی گاز در اكتشاف و تولید35

36PY-GC 8241824عملیات آزمایشگاهي

37RO 8241932عملیات آزمایشگاهي

38ROCK EVAL 8242032عملیات آزمایشگاهي

39Fractionation ,Extraction - 8242140عملیات آزمایشگاهي ژئوشیمي تفکیک هیدروكربنی

8242232نرم افزارهاي مدلسازي ژئوشیمیایي یک بعدي40

گروه تخصصي  ژئوفیزیک

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

8261340نرم افزارهای پردازش داده های VSP سطح 411

8261432نرم افزارهای پردازش داده های VSP سطح 422

8261740تجهیزات لرزه نگاری سطح 432

8261840تجهیزات لرزه نگاری سطح 443

8263540نرم افزارهای طراحی عملیات لرزه نگاری سطح451

8263640نرم افزارهای طراحی عملیات لرزه نگاری سطح462

سایر توانمندی های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی
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8263880نرم افزارهای پردازش داده های لرزه نگاری سطح471

8263940نرم افزارهای پردازش داده های لرزه نگاری سطح482

8264040نرم افزارهای پردازش داده های لرزه نگاری سطح493

8264140مدریت نرم افزارهای ژئوفیزیکی سطح 501

8264624پردازش در حین عملیات51

8264716نرم افزار تفسیر داده های لرزه ای سطح 521

گروه تخصصي  حفاری

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

8300432تکنولوژي سیمان حفاري53

8303632جداره گذاري و سیمان كاري54

8303824محاسبات سیمان حفاري55

8303924 هرز روی گل و سیمان حفاری56

8304024ساخت و فرموالسیون سیال حائل57

8305432 عملیات حفاری با هوا58

59DST-DRILL STEM TEST8307040

60MANAGEMENT WASTE DRILLING 8308340روش های مدیریت پسماند

61MUDSIM 8309332 نرم افزار

24درخواست كدازدیاد برداشت میکروبي نفت62

سایر توانمندی های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی
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100درخواست كدیادگیری ماشین و علم داده با پایتون63

گروه تخصصي زمین شناسی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

8320240زمین شناسی نفت با نگرشی بر سیستم های هیدروكربوری64

8323224 دیاژنز در سنگ های رسوبی65

8325340مدلسازي چینه شناسي ناحیه اي بعنوان یک ابزار در اكتشاف نفت           66

8326632تکتونیک و رسوب گذاری 67

گروه تخصصي بهره برداري

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

8340532مهندسي بهره برداري68

8340632مباحث ویژه در مهندسی بهره برداری69

8340924سیستم فرازآوری مصنوعی70

8341016روش های ایجاد شکاف مصنوعی در چاه71

 مدیریت و بهینه سازی شبکه سطحی بین چاهی با نرم افزار72
GAP-HYSIS-PIPESIM-EPS 

8341832

73VFP-PROSPER-PIPSIM-WELLFLOW 8341932مدیریت عملکرد چاه با استفاده از نرم افزار

سایر توانمندی 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     



76

گروه تخصصي خدمات فضای سبز

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
ساعت

9100540آفات و بیماري هاي فضاي سبز74

9100640اصول مبارزه  با علف هاي هرز75

9101224گل ها و گیاهان زینتي76

9101324پرورش گیاهان آپارتماني77

سایر توانمندی های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی
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