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ف
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 نام دوره
مدت زمان 

 دوره
 تاریخ برگزاری

 

هزینه به ازای هر 

 نفر ) ریال (

 000/100/5 02/07/17الی  5 روز 2 قانون مالیاتهای مستقیم 5

 000/600/7 00/07/17الی  7 روز 2 اردقیق سیستم ارتینگ ابز 2

 000/500/0 50/07/17الی 56 روز 2 ایستگاه های تقویت فشار گاز و بهره برداری از آنها 2

 000/100/0 22/07/17الی  25 روز Aspen  2به کمک نرم افزار  FLARE طراحی شبکه های  6

 000/100/5 21/07/17الی  20 روز 2 حقوق تضمینی بانکی 5

 000/000/1 02/00/17الی  5 روز 2 رشته تکمیلی و تاج چاه)تئوری( 0

 000/600/0 00/00/17الی  5 روز 2 بودجه ریزی عملیاتی 7

0 LEAP 000/500/1 25/00/17الی  51 روز 2 مدل سازی انرژی به کمک نرم افزار 

 000/100/0 20/00/17الی  20 روز 2 امنیت سیستم های مخابراتی مبتنی بر شبکه 1

 000/100/5 07/01/17الی  0 روز 2 اصول مدلسازی انرژی 50

 000/100/0 52/01/17الی 50 روز 2 حفر چاه مستقیم  55

 000/100/7 51/01/17الی  57 روز 2 شبکه های صنعتی 52

 000/500/0 25/01/17الی  20 روز 2 ساختار شکست کار ، هزینه و منابع در پروژه های نفت 52

دستگاه حفاری شناخت 56  000/100/0 27/01/17الی  26 روز 6 

 000/100/0 02/50/17الی  5 روز 2 استانداردهای حسابداری و حسابرسی 55

50 
تشکیل رسوبات آسفالتین و واکس در چاه و مخزن و  یبررس

    آن یمدلساز
 000/000/1 05/50/17الی  2 روز 2

 000/100/5 01/50/17الی  0 روز 2 بررسی قوانین محاسباتی  57

 000/100/0 50/50/17الی  55 روز 2 لوله مغزی سیار و کاربرد آن 50

51 
برآورد هزینه های سرمایه گذاری پروژه های صنعتی به 

             ASPEN IPEکمک نرم افزار
 000/100/0 26/50/17الی  22 روز 2
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 : توضیحات

 : محل اجرای دوره 

 مرکز تخصصی نفت  :اصفهان 

 ، به صورت  هزینه شامل حق الزحمه استاد (جزوه آموزشیCD )و   ،پوشه دکمه دار ، دفتر یاداشت ، خودکار

 می باشد.  ناهار و پذیرایی فراگیران

  می باشد. رعص 61صبح لغایت  8ساعت برگزاری کالس از 

  : شماره شبا :  3148618844شماره حسابIR390120000000004638062833) بانک ملت  شعبه )

 چهارراه حکیم نظامی  به نام شرکت نوآوران البرز 

 .در صورت درخواست کار فرما، ایاب و ذهاب و اسکان فراگیران جهت اعزام و شرکت در دوره مقدور می باشد 

 حد نصاب رسیدن نفرات دوره، حداکثر یه هفته قبل از اجرا مشخص خواهد شد. قطعیت کالس ها بعد از به 

  باتوجه به معرفی نفرات فراگیران، قطعیت اجرای دوره های آموزشی تقویم مشخص خواهد شد.  لذا در صورت

معرفی نفرات شرکت کننده به صورت مکتوب از طرف شرکت های متقاضی و عدم کنسلی آنها در موعد یک 

 ی قبل از اجرای دوره، هزینه اعالم شده به صورت کامل از آنها اخذ خواهد شد.هفته 

 

 000/100/7 20/50/17الی  21 روز 2 قوانین و اساسنامه های وزارت نفت و شرکت ها 20

 000/100/0 20/50/17الی  26 روز 2 بررسی و آزمایشات درون چاهی  25

 000/000/0 02/55/17الی  5 روز 2 مدیریت ریسک پروژه های نفت و گاز 22

 000/100/0 00/55/17الی  0 روز 2 معماری سازمانی سرویس گرا 22

 000/500/0 56/55/17الی  52 روز 2 اصول و مبانی ممیزی انرژی 26

 000/600/1 57/55/17الی  50 روز 2 نصب مسدودکننده ها 25

 000/600/0 20/55/17الی  27 روز 2 امور مدنی-آئین دادرسی کاربردی 20

27 DATA Ware Housing 2 000/000/1 00/52/17الی  6 روز 

 000/100/0 52/52/17الی  55 روز 2  آشنایی با سیستمهای تعیین حقوق و دستمزد در صنعت نفت    20


