
  نحوه شركت در دوره های 
آموزشی پژوهشگاه صنعت نفت

فهرست فصلی 

برگزاری دوره ها هم به 
صورت حضوری و هم 
غیر حضوری )آنالین( 

امکان پذیر می باشد

زمستان
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 دوره هاي آموزشي HSE و مدیریتي

گروه تخصصي بازرگانی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

14509161402/12/0721،000،000اصول و فنون مذاكره در قراردادهاي بین المللي1

گروه تخصصي HSE- بهداشت

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

21236161402/12/0124،000،000ارزیابي و كنترل مواجهه با H2S در صنعت نفت2

گروه تخصصي HSE- ایمنی و آتش نشانی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

3PSM 21432241402/11/0737،000،000سیستم مدیریت ایمني فرآیند

گروه تخصصي HSE- محیط زیست

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

21620241402/11/2837،000،000تصفیه فاضالب هاي صنعتي4

21639161402/11/0824،000،000مدیریت سبز                                5

  فهرست زمستانی 
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 پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

21821321402/10/0337،000،000ارزیابي امنیتي و نفوذپذیري سامانه هاي سایبري  6

21828401402/11/2859،000،000نرم افزارهای مدلسازی پیامد و مدیریت شرایط اضطراری  7

گروه تخصصي مدیریت پروژه

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

22037241402/11/2337،000،000كاربرد نرم افزار EXCEL در مدیریت پروژه 8

22019161402/12/1421،000،000مدیریت دانش9

گروه تخصصي نظام سیستم هاي  مدیریتي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

 تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد سیستم كیفیت 10
ISO 17025-آزمایشگاه ها

23068161402/11/2324،000،000

گروه تخصصي آمار و پژوهش

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

طراحي آزمایشي به روش پاسخ Response Surface با استفاده 11
DESIGN EXPERT از نرم افزار

26031161401/12/0138،000،000

  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی

  Specialized Training Center   Specialized Training Center 
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f 
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گروه تخصصي مدیریت فناوری

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

2911281402/11/2313،000،000مباني تحلیل پتنت و كاربرد آن درتوسعه فناوري12

دوره هاي انرژي و محیط زیست

SF ایمنی و آتش نشانی – IPS گروه تخصصی استانداردهای

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

13
استاندارد هاي IPS مرتبط با طراحي مخازن ذخیره و شبکه توزیع 

آب آتش نشاني و نیز طراحي سیستم هاي اطفاي حریق با آب 
پاش ها، دي اكسید كربن و پودر و كف

28306321402/11/1448،000،000

دوره هاي صنایع پایین دستي نفت

گروه تخصصي تجهیزات فرآیندی- دستگاه های دوار  

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

كمپرسورهای گریز از مركز- نحوه تکمیل Data Sheet براساس 14
API 617

52034161402/11/0824،000،000

گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرایند- فرآیند

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

61059401402/11/0759،000،000مهندسی كاتالیست های صنعتی15

61062161402/12/0724،000،000نحوه تهیه مدارك طراحی پایه فرآیندی 16

  فهرست زمستانی 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
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گروه تخصصي طراحي و مهندسي فرایند- نرم افزار

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

شبیه سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی به كمک نرم افزار17
 DYNAMICS HYSYS

63020321402/10/1750،000،000

18PROII 63023321402/10/2450،000،000شبیه سازي فرآیندهاي شیمیایي به كمک نرم افزار

19PROMAX 63024321402/11/0750،000،000شبیه سازی  فرآیندهاي شیمیایي به كمک نرم افزار

20PHA-PRO به كمک نرم افزار Hazop 63043321402/10/2350،000،000مطالعات

آشنایی با نرم افزار REACT OP جهت ارزیابی سینتیکی و 21
بهینه سازی رآكتور 

63044241402/12/1438،000،000

گروه تخصصي آزمایشگاه شیمي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

22 GC-MASS  65036321402/10/2348،000،000آشنایی با

161402/12/0124،000،000درخواست كدكروماتوگرافي گازي – اسپکتروسکوپي جرمي                                     23

گروه تخصصي انرژی و بهینه سازی انرژی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

24CCUS 81402/10/1913،000،000درخواست كدآشنایی با فناوری جمع آوری، استفاده و ذخیره سازی كربن

آشنایی با بازارهای كربن و مکانیزم های بین المللی تأمین مالی 25
پروژه های كربن

81402/12/0113،000،000درخواست كد

  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی
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گروه تخصصي نانو ساختارها

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

67023241402/10/0937،000،000نانوفناوری و كاربردهای آن در تصفیه آب و پساب26

67026241402/12/1937،000،000نانوفناوری و كاربردهای آن در نانو كاتالیست ها27

گروه تخصصي مهندسی عمران - آب وسازه های هیدرولیکی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

28Power Bi71023401402/11/2850،000،000

گروه تخصصي مهندسی عمران - نقشه برداری

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

74003641402/10/3096،000،000اصول و مبانی طراحی و تحلیل سازه های دریایی - مقدماتی 29

دوره هاي صنایع باالدستي نفت

گروه تخصصي مهندسي مخازن

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

30VFPI 82041241402/10/0938،000،000مدلسازی رفتار جریان سیال در چاه با بکارگیری نرم افزار

  فهرست زمستانی 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
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گروه تخصصي ژئوشیمي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

401402/10/0262،000،000درخواست كدآشنایی با نرم افزار PIGI+ و نحوه استفاده آن در ژئوشیمی31

گروه تخصصي پتروفیزیک

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

82806401402/10/0962،000،000تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی-پیشرفته32

33GEOLOG 82845241402/12/1937،000،000تعیین رخساره های الکتریکی با استفاده از نرم افزار

گروه تخصصي حفاري

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

83077321402/10/2348،000،000طراحی لوله های جداری34

گروه تخصصي زمین شناسي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

35Petrel Introduction G&G83327401402/10/0959،000،000

گروه تخصصي بهره برداري

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

36OLGA 83416321402/10/1650،000،000نرم افزار

  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی
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  فهرست زمستانی برنامه های آموزشی
مرکز آموزش های تخصصی
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