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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(

09004161402/08/2721،000،000اصول و فنون مذاكره2

09010241402/02/1129،500،000برنامه ریزي استراتژیک 3

 مدیریت ارتباط با مشتري و سنجش رضایت مشتري4
CRM &RM - 09027161402/03/0121،000،000

0902981402/04/3111،000،000مدیریت استعداد5

09030161402/05/0121،000،000مدیریت تحقیق و توسعه 6

09047161402/07/0321،000،000تکنیک هاي ارزیابي 360 درجه7

09035161402/04/2021،000،000مدیریت عملکرد8

09056161402/05/0121،000،000اصول سرپرستی 9

09067161402/05/1621،000،000برنامه ریزي راهبردي مدیریت دانش10

فهرست موضوعی
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 بازرگانی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

12007321402/02/1638،500،000مدیریت بازاریابي11

12010161402/03/0121،000،000بازاریابي با استفاده از شبکه جهاني اینترنت12

12017241402/08/2729،500،000اصول و فنون مذاكرات بازرگاني13

12034161402/07/0421،000،000مهندسي فروش14

12038241402/09/2729،500،000مدیریت شکایات مشتریان15

12039241402/04/2629،500،000مشتري و مشتري مداري 16

14509161402/12/0721،000،000اصول و فنون مذاكره در قراردادهاي بین المللي17

401402/04/1058،000،000درخواست كدآشنایی با تحلیل سازمان/ كسب و كار18

پیاده سازی با تحلیل سازمان/ كسب و كار درصنعت نفت، گاز و 19
241402/04/2438،500،000درخواست كدپتروشیمی

161402/05/1629،500،000درخواست كدچابک سازی سازمان/ كسب و كار20

161402/06/0729،500،000درخواست كدمدیریت فرآیندهای سازمان/ كسب و كار21

161402/06/2129،500،000درخواست كدطراحی ساختار مناسب برای سازمان/ كسب و كار22

161402/07/0829،500،000درخواست كدهوشمندسازی سازمان/ كسب و كار23

161402/07/2929،500،000درخواست كدنقش IT در سازمان/ كسب و كار24

401402/08/2058،000،000درخواست كدآشنایی با 50 تکنیک تحلیل سازمان/ كسب و كار25

فهرست موضوعی
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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241402/09/1138،500،000درخواست كدكارگاه بکارگیری 7 تکنیک كلیدی تحلیل سازمان/ كسب و كار26

27)  BABOK -V3 ( 401402/05/0759،000،000درخواست كدتجزیه وتحلیل كسب وكار

401402/08/2759،000،000درخواست كدمدیریت چابک28

گروه تخصصي زبان تخصصی- مهارت های عمومی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

مهارت در نگارش مقاله هاي علمي، پژوهشي و فني به زبان 29
20003161402/05/0221،000،000انگلیسي 

20004241402/07/0329،500،000اصول و روش های گزارش نویسی فنی به زبان انگلیسی30

31PRESENTATION  – 20007321402/08/0638،500،000زبان تخصصی اصول و فنون ارائه مطلب

20213321402/08/2738،500،000زبان تخصصي بازرسي فنی و متالورژی32

گروه تخصصي HSE- عمومی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

2100181402/04/1213،000،000 ایمني خطرات گاز هیدروژن سولفید33

21009241402/03/0137،000،000اصول اقتصادی و آنالیز هزینه- فایده در HSE و پدافند غیر عامل                                    34

21010161402/05/0324،000،000شاخص های ارزیابی عملکرد HSE و پدافند غیر عامل35

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

21019161402/03/0624،000،000ایمني حریق و انفجار37

فهرست موضوعی
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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2102481402/07/0813،000،000ایمنی حمل و نقل و انبارش مواد شیمیایی38

گروه تخصصي HSE- بهداشت

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

21202241402/07/0837،000،000آشنایی با طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه صنعتی39

21215321402/05/0848،000،000ارزیابی و كنترل عوامل زیان آور شیمیایی در صنعت نفت40

21226161402/09/0524،000،000اصول كمک های اولیه مقدماتی41

21236161402/12/0124،000،000ارزیابي و كنترل مواجهه با H2S در صنعت نفت42

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 نفت43

21415161402/05/0724،000،000ایمنی در طراحی و مهندسی44

21417241402/05/0837،000،000ایمنی فرآیند45

21420241402/09/1237،000،000ایمنی مخازن46

21422241402/09/0437،000،000ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه47

48MSDS 21425161402/09/0624،000،000برگه هاي اطالعات ایمني مواد

21427161402/09/1924،000،000پمپ هاي آتش نشاني49

فهرست موضوعی
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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50PSM 21432241402/11/0737،000،000سیستم مدیریت ایمني فرآیند

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 51
21601161402/03/0924،000،000محیطي در صنعت نفت

21606161402/07/1524،000،000آلودگي خاك و روش هاي كنترل آن52

21620241402/11/2837،000،000تصفیه فاضالب هاي صنعتي53

21623401402/03/0759،000،000كاربرد نرم افزار GIS در محیط زیست54

21639161402/11/0824،000،000مدیریت سبز                                55

گروه تخصصي پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

2180281402/07/0913،000،000پدافند غیرعامل ویژه مدیران56

21807161402/07/1824،000،000پیشگیری از حمالت سایبري و امنیت اطالعات57

21816161402/02/2324،000،000اصول حفاظت سایبری از زیرساخت هاي حیاتي و حساس كشور58

21818321402/08/0637،000،000مدیریت مخاطرات سایبري59

21819321402/06/1137،000،000مدیریت حوادث سایبري60

21820481402/05/2172،000،000دفاع سایبري از زیر ساخت هاي صنعتي61

فهرست موضوعی
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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21821321402/10/0337،000،000ارزیابي امنیتي و نفوذپذیري سامانه هاي سایبري  62

21822401402/09/0459،000،000كاربرد GIS در پدافندغیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری      63

21823161402/03/0624،000،000مدیریت تداوم فعالیت های ضروری                                                    64

2182681402/05/2413،000،000آمایش سرزمین و مکان یابی65

21828401402/11/2859،000،000نرم افزارهای مدلسازی پیامد و مدیریت شرایط اضطراری  66

161402/07/0824،000،000درخواست كدكنوانسیون منع سالح های شیمیایی67

گروه تخصصي مدیریت پروژه

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

68PMBOK 22002241402/02/0637،000،000استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای

2200481402/02/2413،000،000اصول گزارش نویسی ویژه مدیریت پروژه69

22006241402/03/0637،000،000برنامه ریزي و كنترل پروژه70

22008161402/03/1624،000،000تکنیک های بهینه سازی در مدیریت پروژه71

22019161402/12/1421،000،000مدیریت دانش72

2202081402/03/2013،000،000مدیریت ریسک پروژه های نفت و گاز   73

22025161402/05/0124،000،000مدیریت منابع انساني در پروژه ها74

22027241402/07/0837،000،000مدیریت مالی و هزینه های پروژه75

2202981402/09/0813،000،000زمان و هزینه در پروژه  76

فهرست موضوعی
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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77 MS PROJECT -22031241402/08/2037،000،000 نرم افزار مقدماتي

78 MS PROJECT -22032161402/09/1124،000،000نرم افزار پیشرفته

22034241402/04/0338،000،00نرم افزار PRIMAVERA  مقدماتی79

22035161402/06/1826،000،000نرم افزار PRIMAVERA پیشرفته80

22037241402/11/2337،000،000كاربرد نرم افزار EXCEL در مدیریت پروژه 81

گروه تخصصي نظام سیستم هاي  مدیریتي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد سیستم كیفیت 82
 ISO 17025- 23068161402/11/2324،000،000آزمایشگاه ها

فهرست موضوعی
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(

83COMFAR 24011241402/03/2038،000،000نرم افزار امکان سنجی اقتصادی

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 84
DESIGN EXPERT 26031161401/12/0138،000،000از نرم افزار

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 852

27210401402/05/0759،000،000آنالیز تخریب مواد86

گروه تخصصي مهندسی مواد و بازرسی فنی - بازرسی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

87API 580 27420241402/06/1137،000،000بازرسی بر مبنای ریسک مطابق استاندارد

 بازرسي ساخت مخزن ذخیره كم فشار بر اساس استانداردهاي88
API 650 , API 620 

27429401402/08/2759،000،000

 بازرسي ظروف تحت فشار حین سرویس بر اساس استاندارد89
API 510 

27431321402/06/0448،000،000

فهرست موضوعی
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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90ASME B3103 27438401402/09/0459،000،000بازرسي خطوط لوله فرآیندي طبق استاندارد

گروه تخصصي مدیریت فناوری

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

29104161402/03/2724،000،000مدیریت نوآوری91

29106161402/07/2324،000،000مدیریت مالکیت فکری92

29107161402/07/2924،000،000تجاري سازي فناوري93

29108161402/05/1424،000،000نقشه راه فناوری94

2911281402/11/2313،000،000مباني تحلیل پتنت و كاربرد آن درتوسعه فناوري95

161402/04/0324،000،000  29113پیش بیني و آینده نگاري فناوري96

161402/07/2937،000،000درخواست كدتحول دیجیتال درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی97

دوره هاي انرژي و محیط زیست

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 پیشرفته98

27627401402/05/1459،000،000بازرسی پوشش های زیرزمینی99

27629401402/07/2259،000،000بازرسی رنگ - سطح 1001

فهرست موضوعی
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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SF ایمنی و آتش نشانی – IPS گروه تخصصی استانداردهای

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

101
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

گروه تخصصي کامپیوتر فناوری اطالعات

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

30003321402/02/1648،000،000معماری سازمانی102

30009641402/05/1496،000،000داده كاوي103

دوره هاي صنایع پایین دستي نفت

گروه تخصصي ابزار دقیق

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

41001241402/05/2137،000،000مبانی ابزار دقیق104

41077401402/07/1559،000،000آناالیزرهاي گاز كروماتوگرافي105

گروه تخصصي برق - قدرت

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

42005161402/08/2724،000،000اصول طراحي پست هاي فشار ضعیف و تابلوهاي الکتریکی106

UPS 42007241402/09/1137،000،000 تخصصی107

فهرست موضوعی
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 تجهیزات فرآیندی- دستگاه های ثابت  

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

108ASME SEC VIII Div.2 51009401402/03/0659،000،000طراحی مخازن تحت فشار با استاندارد

گروه تخصصي تجهیزات فرآیندی- دستگاه های دوار  

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

52025321402/05/2248،000،000كمپرسورها- اصول انتخاب و طراحی109

كمپرسورهای جابجایی مثبت- اصول انتخاب و طراحی براساس 110
API 619 و API 618

52027401402/05/2859،000،000

كمپرسورهای جابجایی مثبت- نحوه تکمیل Data Sheet براساس 111
API 619 و API 618

52028161402/06/2624،000،000

 كمپرسورهای گریز از مركز- اصول انتخاب و طراحی براساس112
API 617 52033401402/08/2059،000،000

كمپرسورهای گریز از مركز- نحوه تکمیل Data Sheet براساس 113
API 617

52034161402/11/0824،000،000

گروه تخصصی مکانیک - تاسیسات و تهویه و تبریدی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

54015321402/06/2648،000،000تعمیرات و نگهداری و بهره برداری از كمپرسورهای تبریدی114

فهرست موضوعی
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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Piping -گروه تخصصي  مکانیک  

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

115CAESAR 2 56023321402/05/2850،000،000نرم افزار تحلیل تنش مقدماتی

116CAESAR 2 56024321402/07/1550،000،000نرم افزار تحلیل تنش پیشرفته

گروه مکانیک - اصول مهندسی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

117ANSYS-CFX 57023321402/09/1650،000،000نرم افزار

گروه طراحي و مهندسي فرایند-فرایند

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

118PFD/P&ID 61003241402/03/2737،000،000اصول ترسیم

119PFD/P&ID/UFD/ESD 61004321402/05/2848،000،000اصول ترسیم دیاگرام فرآیندي

61013401402/06/1859،000،000كارگاه آموزشی آشنایی با تست های راكتوری كاتالیست ها120

61020321402/08/2048،000،000افزایش مقیاس فرآیندهاي شیمیایي121

61024401402/07/1559،000،000سینتیک واكنش هاي كاتالیستي122

61041401402/09/1159،000،000شستشوی فیزیکي و شیمیایي تجهیزات فرآیندي123

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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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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61053241402/07/0337،000،000كاتالیست های صنعتی )پیشرفته(124

61059401402/11/0759،000،000مهندسی كاتالیست های صنعتی125

61062161402/12/0724،000،000نحوه تهیه مدارك طراحی پایه فرآیندی 126

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 افزار127
ASPEN PLUS  مقدماتی

63001321402/02/1650،000،000

 شبیه سازي فرآیندهاي شیمیایي توسط نرم افزار128
ASPEN PLUS 63002321402/03/2750،000،000  میانی

 شبیه سازي فرآیندهاي شیمیایي توسط نرم افزار 129
ASPEN PLUS-پیشرفته

63003321402/05/2250،000،000

130ASPEN 63004321402/06/0450،000،000طراحي وكنترل برج هاي تقطیر با استفاده ازشبیه ساز

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای جذب سطحی به كمک نرم افزار 131
ASPEN ADSIM

63007321402/06/1150،000،000

 انتگراسیون حرارتی فرآیندهای شیمیایی به كمک نرم افزار132
ASPEN ENERGYANALYZER

63008321402/06/1850،000،000

برآورد هزینه های سرمایه گذاری پروژه های صنعتی به كمک نرم افزار 133
)ASPEN ICARUS PROCESS EVALUATOR( ASPEN IPE

63009321402/06/0450،000،000

134ASPEN PIMS63010321402/02/3050،000،000بهینه سازي خطي پاالیشگاه ها به كمک نرم افزار

135
 طراحي مفهومی برجهاي تقطیر غیرایده آل و انتگراسیون

  آن در فرآیند با نرم افزار
PLUS-CONCEPTUAL DESIGN ASPEN 

63011241402/03/2738،000،000

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

 طراحی مبدل های خاص به كمک نرم افزارهای 136
MUSE/MUSC/MULE ASPEN

63012321402/08/1350،000،000

137 ASPEN FLARE NET به كمک نرم افزار FLARE 63014321402/08/2050،000،000طراحی شبکه

138HYSYS 63016241402/09/1138،000،000شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی به كمک نرم افزار

63018241402/09/1838،000،000شبیه سازي فرآیندهاي شیمیایي توسط نرم افزار HYSYS )پیشرفته(139

شبیه سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی به كمک نرم افزار140
 DYNAMICS HYSYS

63020321402/10/1750،000،000

141PROII 63023321402/10/2450،000،000شبیه سازي فرآیندهاي شیمیایي به كمک نرم افزار

142PROMAX 63024321402/11/0750،000،000شبیه سازی فرآیندهاي شیمیایي به كمک نرم افزار

143COMSOL 63025321402/07/1650،000،000شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی به كمک نرم افزار

144Pipe Phase  63029321402/08/0750،000،000شبیه سازی جریان های چندفازی

شبیه سازی فرآیندهای پاالیشگاهی وكاتالیستی پتروشیمی به 145
PETROSIM 63030401402/06/0462،000،000كمک نرم افزار

 طراحی وشبیه سازی جریان های دوفازی به كمک نرم افزار146
PIPESIM 63035241402/06/1838،000،000

طراحی مبدل پوسته و لوله شبیه سازی شبکه مبدل حرارتی با 147
HEXTRAN 63036241402/09/2738،000،000نرم افزار

148PHA-PRO به كمک نرم افزار Hazop 63043321402/10/2350،000،000مطالعات

آشنایی با نرم افزار REACT OP جهت ارزیابی سینتیکی و 149
63044241402/12/1438،000،000بهینه سازی رآكتور 

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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گروه تخصصي طراحی و مهندسی پلیمر

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

81402/04/0613،000،000درخواست كدآزمایشگاه شناسایی پلیمرها150

81402/05/1813،000،000درخواست كدكارگاه مهندسی پالستیک151

81402/06/1813،000،000درخواست كدكارگاه مهندسی االستومر152

گروه تخصصي آزمایشگاه شیمي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

153                                                 GC – 65010321402/08/1448،000،000كروماتوگرافي گازي

65011401402/03/2059،000،000ارزیابی وكنترل كیفیت نفت خام و فراورده های نفتی154

65018241402/08/1437،000،000انواع روغن ها و آزمون های كنترل كیفیت155

آشنایی با فرآیندهای جذب، غربال های مولکولی و روش های كنترل 156
65022241402/09/1837،000،000كیفیت آن ها

65037241402/08/1537،000،000كاربرد آماردر شیمي157

65028241402/05/0737،000،000روش های تیتراسیون كالسیک                                    158

159IR 65033241402/06/2737،000،000آشنایی و كار با دستگاه اندازه گیری طیف مادون قرمز

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

161402/12/0124،000،000درخواست كدكروماتوگرافي گازي – اسپکتروسکوپي جرمي                                     161

321402/09/0548،000،000درخواست كدكروماتوگرافي گازي پیشرفته          162

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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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 گاز163

66006241402/02/2337،000،000ارزیابي كارایي انرژي در سیستم هاي هواي فشرده و بخار164

66007241402/03/2737،000،000ارزیابي كارایي انرژي در فن و پمپ165

66008241402/03/2837،000،000ارزیابي كارایي انرژي در كمپرسورها166

167LEAP 66011241402/04/0338،000،000مدلسازی انرژی به كمک نرم افزار

66021241402/04/0437،000،000ممیزي انرژي در صنعت168

241402/05/0137،000،000درخواست كدبهینه سازی مصرف انرژی در سیستم هوای فشرده169

241402/05/0737،000،000درخواست كدبهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان170

66024161402/06/2624،000،000سیستم هاي بازیافت حرارت در واحدهاي صنعتي171

172CDM 66026161402/06/2724،000،000مکانیزم توسعه پاك

راهکارها و تکنولوژي هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 173
161402/06/2824،000،000درخواست كدوآالینده ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمي

81402/08/0113،000،000درخواست كدتجهیزات پایش انتشار گازهای گلخانه ای جدید174

175THERMOFLOW 321402/08/0648،000،000درخواست كدطراحي سیکل هاي نیروگاهي به كمک نرم افزار

161402/09/1824،000،000درخواست كدآشنایی با دستگاه های پرتابل انرژی176

161402/08/0924،000،000درخواست كداصول وتئوری فلرینگ177

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

178FLARENET  161402/09/2724،000،000درخواست كدنرم افزار

            اصول استاندارد محاسبه میزان انتشار گازهاي گلخانه اي 179
161402/08/0124،000،000درخواست كددر صنایع گازي )به همراه آموزش نرم افزار(

مفاهیم ردپاي كربن و الزامات محیط زیستي كشورهاي پیشرفته   180
161402/08/0924،000،000درخواست كد)به همراه آموزش نرم افزار(

181CCUS 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 182
81402/12/0113،000،000درخواست كدپروژه های كربن

81402/09/2713،000،000درخواست كدردپای كربن 183

81402/09/0413،000،000درخواست كدبازار و قیمت گذاری كربن 184

185 Carbon Capture Storage & Utilization81402/09/1413،000،000درخواست كد

مکانیسم هاي بین المللي و استفاده از حمایت هاي آن ها در جهت 186
241402/07/0337،000،000درخواست كدكاهش انتشار

241402/07/1537،000،000درخواست كدارزیابي انرژي و محاسبات راندمان در توربوكمپرسورها187

مدلسازی منابع و مصرف آب در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به 188
WEAP 241402/07/1637،000،000درخواست كدكمک نرم افزار

آموزش نرم افزار PRO SIMA  برای ارزیابی چرخه حیات وتعیین 189
241402/08/1537،000،000درخواست كدردپای كربن محصوالت پتروشیمی

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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گروه تخصصي نانو ساختارها

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

67007161402/04/0524،000،000نانوپوشش ها و كاربردهای آن در صنعت190

67008161402/06/2624،000،000نانوپوشش های پلیمری191

67021241402/09/2737،000،000اثرات مواد نانوساختار بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست192

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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67023241402/10/0937،000،000نانوفناوری و كاربردهای آن در تصفیه آب و پساب193

67026241402/12/1937،000،000نانوفناوری و كاربردهای آن در نانو كاتالیست ها194

گروه تخصصي مهندسی عمران

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

70011401402/06/1862،000،000آموزش رویت مقدماتی195

70012401402/08/1362،000،000آموزش رویت پیشرفته196

گروه تخصصي مهندسی عمران - آب وسازه های هیدرولیکی

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

197Power 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 198

گروه تخصصي عملیات پاالیش و پخش

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

81005241402/06/1137،000،000آشنایي با روش هاي ساخت كاتالیست هاي هیدروتریتینگ199

81011241402/08/0637،000،000نقشه خوانی خطوط لوله200

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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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 مخازن201

82003401402/04/0359،000،000مهندسي مخازن پیشرفته202

82007401402/02/1659،000،000ارزیابی اقتصادی و تحلیل عدم قطعیت در مطالعات مخازن203

82009241402/04/1030،000،000آزمایشگاه خواص سیاالت مخزن204

82011241402/05/0130،000،000آزمایشگاه خواص سنگ هاي مخزن205

82015241402/05/1437،000،000روش های هوشمند بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک206

82018241402/06/0437،000،000فرآیند تزریق آب207

82020241402/06/1137،000،000مبانی شبکه های عصبی مصنوعی و كاربرد آن در صنعت نفت208

 بررسی تشکیل رسوبات آسفالتین و واكس در چاه و مخزن و 209
82023241402/04/1130،000،000مدل سازی آن

210IPM از مجموعه MBAL 82029241402/09/1938،000،000نرم افزار

211IPM از مجموعه PROSPER 82030241402/07/2438،000،000نرم افزار

212ECLIPSE 100 82031401402/07/1562،000،000شبیه سازي مخازن هیدروكربوري با نرم افزار

213ECLIPSE 300 82032401402/07/2262،000،000شبیه سازي مخازن هیدروكربوري با نرم افزار

214PVTi 82040401402/06/1862،000،000شبیه سازی رفتار سیال مخزن با بکارگیری نرم افزار

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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215VFPi 82041241402/10/0938،000،000مدلسازی رفتار جریان سیال در چاه با بکارگیری نرم افزار

216SCAL 82044161402/04/0726،000،000نرم افزار آنالیز مغزه

82049401402/04/1462،000،000مدلسازي مخزن با بکارگیری نرم افزار PETREL- مقدماتی217

82050401402/06/0462،000،000مدلسازي مخزن با بکارگیری نرم افزار PETREL- پیشرفته218

219RIPI CORE 161402/08/0826،000،000درخواست كدنرم افزار

161402/05/1724،000،000درخواست كدجریان های چندفازی و تراوایی نسبی سنگ مخزن220

321402/05/2150،000،000درخواست كدآموزش نرم افزار GEM- CMG با رویکرد برهم كنش سنگ و سیال221

گروه تخصصي ژئوشیمي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

 مدلسازی پیشرفته دو بعدی در حوزه رسوبی با استفاده از222
Temis Flow 82423401402/08/0662،000،000

82424401402/04/1759،000،000نرم افزارهای مدلسازی ژئوشیمیایی سه بعدی223

401402/10/0259،000،000درخواست كدآشنایی با نرم افزار PIGI+ و نحوه استفاده آن در ژئوشیمی224

گروه تخصصي پتروفیزیک

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

225DSI 82803241402/02/2337،000،000مبانی تئوری پردازش و تفسیر نمودار

82804401402/05/2859،000،000اصول پردازش نمودارهای تصویری226

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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82805321402/04/2450،000،000تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی-مقدماتی227

82806401402/10/0962،000،000تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی-پیشرفته228

229Based Geomechanics Log82807321402/09/0550،000،000

82808241402/09/0538،000،000مدلسازی پتروفیزیکی و تعیین مدل استاتیکی مخزن230

231PETREL 82819401402/08/0662،000،000نرم افزار

82821241402/04/2538،000،000نرم افزار GEOLOG -  مقدماتی232

82822241402/06/1138،000،000نرم افزار GEOLOG -  پیشرفته233

234GEOLOG 82823241402/08/0138،000،000تفسیر الگ های تصویری بوسیله نرم افزار

 پردازش و تفسیر نمودارهای NMR با استفاده از نرم افزار235
GEOLOG 82824321402/05/2250،000،000

236GEOLOG 1402/12/1937،000،000 8284524تعیین رخساره های الکتریکی با استفاده از نرم افزار

گروه تخصصي حفاري

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

83033401402/04/1750،000،000آزمایشگاه سیاالت حفاری237

83060241402/05/2837،000،000كار با مواد شیمیایی مورد استفاده در حفاری238

83077321402/10/2348،000،000طراحی لوله های جداری239

240DRILLING OFFICE 83090401402/06/1862،000،000نرم افزار

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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گروه تخصصي زمین شناسي

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

83209401402/06/1859،000،000زمین شناسی مخازن شکافدار241

83247241402/07/0337،000،000چینه نگاری سیمان با استفاده از روش كاتدولومینسانس242

83263401402/09/1159،000،000آنالیزریسک دراكتشاف منابع هیدروكربوری و ارزیابی اقتصادی243

83286401402/04/1059،000،000آنالیز مغزه های نفتی244

83296241402/08/0137،000،000تئوری زمین آمار245

246Petrel Introduction G&G83327401402/10/0959،000،000

گروه تخصصي بهره برداري

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

83401241402/04/0437،000،000اسیدكاری مقدماتی247

83403401402/06/0459،000،000چاه آزمایی مقدماتی248

83404241402/08/0137،000،000چاه آزمایی پیشرفته249

83410161402/04/2424،000،000روش های ایجاد شکاف مصنوعی در چاه250

251OFM 83415241402/06/0437،000،000نرم افزار مدیریت تولید

252OLGA 83416321402/10/1650،000،000نرم افزار

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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مکانیسم هاي موثر در فرایند تزریق آب هوشمند و آب هاي تزریقي 253
161402/06/2824،000،000درخواست كدبا شوري پایین 

گروه تخصصي فرآیندهای تولید نفت و گاز

مدت/کد دورهعنوان دورهردیف
هزینه تقریبی هر نفر تاریخ شروعساعت

)ریال(

83819241402/05/2837،000،000سیستم های اندازه گیری جریان سیال254

فهرست موضوعی
مرکز آموزش های تخصصی
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