
 1401 بهار –حضوری یآموزش یهادوره میتقو

 ثبت نام هر نفر

 در دوره )ریال(

 ثبت نام گروهی

 هر دوره )ریال(

حداكثر 

 نفرات
 كد دوره مدرس وعتاریخ شر پایان تاریخ 

 
 ردیف عنوان برنامه

 1 پانل اعالم و اطفای حریق 41089 اميری 17/02/1401 19/02/1401 20  

 2 2و  1سطح  - MT -بازرسی فنی با استفاده ازذرات مغناطيسی 27403 مدرس مدعو 17/02/1401 19/02/1401 15  

 مدرس ایراتا 17/2/1401 22/2/1401 20  

21450 

21451 

21452 

 3 *دسترسی با طناب )سطوح مختلف( 

 4 واكنش در شرایط اضطراری 21498 مهندس جهانگيری 18/2/1401 19/2/1401 20  

  20 19/2/1401 18/2/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 5 تدوین شرح وظایف 13805

  20 20/2/1401 19/2/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 6 اصول سرپرستی 09056

 7 2 و 1 سطح - PT -نافذ ازمایعات استفاده با فنی بازرسی 27404 مدرس مدعو 20/02/1401 22/02/1401 15  

 8 حفاظت ماشين های الكتریكی 42004 دهستانی 21/02/1401 24/02/1401 20  

 9 )مقدماتی(  PLC S7-1 41054 اكبری 24/02/1401 27/02/1401 20  

 Drilling Well Control-Level2 10 83064 مدرس مدعو 24/02/1401 28/02/1401 12  

 Fishing 11مانده یابی  83073 مدرس مدعو 24/02/1401 28/02/1401 12  

 مدرس مدعو 24/02/1401 29/02/1401 20  

27431 

27437 

27428 

API PLANT INSPECTION 
 12 ) بازرسی كارخانجات یا مجتمع های صنعتی (

 13 در صنعت نفت H2Sارزیابی و كنترل مواجهه با  21236 مهندس جهانگيری 25/2/1401 26/2/1401 20  



 1401 بهار –حضوری یآموزش یهادوره میتقو

 ثبت نام هر نفر

 در دوره )ریال(

 ثبت نام گروهی

 هر دوره )ریال(

حداكثر 

 نفرات
 كد دوره مدرس وعتاریخ شر پایان تاریخ 

 
 ردیف عنوان برنامه

  20 26/2/1401 25/2/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 Hay Groupارزیابی به روش  13809

14 

 15 كمكهای اوليه 21478 مدرس مدعو 25/2/1401 27/2/1401 20  

  20 27/2/1401 25/2/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 كالن نگری 09025

16 

 17 سيستم ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه 42017 دكتر كاظمی 31/02/1401 02/03/1401 20  

 18 بهره برداری و ابزاردقيق توربين گاز 41029 نهاوند 31/02/1401 04/03/1401 20  

  12 04/03/1401 31/02/1401 
 PTE Well Intervention Pressure Control-Level2-0009 مدرس مدعو

19 

  12 04/03/1401 31/02/1401 
 MWD/LWD 83069 مدرس مدعو

20 

  20 2/3/1401 1/3/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 مبانی و اصول ساختار سازمانی در صنایع نفت و گاز 13801

21 

 22 نيوماتيك صنعتی  57016 مدرس مدعو 01/03/1401 04/03/1401 15  

  20 3/3/1401 2/3/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 (IDPبرنامه ریزی و توسعه فردی ) 09058

23 

 24 كمكهای اوليه 21478 مدرس مدعو 2/3/1401 4/3/1401 20  

 Metering & Proving 41082 عبدالهی 07/03/1401 10/03/1401 20  
25 

 26 بهبود مهارت های گفتاری به زبان انگليسی 06022 اعالم متعاقب 7/03/1401 11/03/1401 15  

  12 
11/03/1401 07/03/1401 

،83065 مدرس مدعو

83066 
Drilling Well Control-Level3,4 

27 



 1401 بهار –حضوری یآموزش یهادوره میتقو

 ثبت نام هر نفر

 در دوره )ریال(

 ثبت نام گروهی

 هر دوره )ریال(

حداكثر 

 نفرات
 كد دوره مدرس وعتاریخ شر پایان تاریخ 

 
 ردیف عنوان برنامه

 DST 28 83070 مدرس مدعو 07/03/1401 11/03/1401 12  

 مدرس ایراتا 7/3/1401 12/3/1401 16  

21450 

21451 

21452 

 دسترسی با طناب )سطوح مختلف( *

29 

  20 10/3/1401 8/3/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 برنامه ریزی و كنترل پروژه 22006

30 

 RTI 31 - رادیوگرافی فيلمهای تفسير 27411 مدرس مدعو 08/03/1401 11/03/1401 15  

  20 10/3/1401 9/3/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 (Bench markingالگوبرداری ) 09006

32 

 33 ایمنی تخصصی برق 42031 دكتر كاظمی 16/03/1401 18/03/1401 20  

 34 عمليات هات تب 27829 مدرس مدعو 16/03/1401 18/03/1401 15  

 35 شبكه های رادیویی ترانك 43303 قمری ادیان 21/03/1401 23/03/1401 20  

  12 

25/03/1401 21/03/1401 

-0010 مدرس مدعو
PTE 
0011-

PTE 

Well Intervention Pressure Control-Level3,4 

36 

 37 اسيدكاری پيشرفته 83402 مدرس مدعو 21/03/1401 25/03/1401 12  

 38 ینگهدار و راتيتعم - گازی توربينهای 52019 مدرس مدعو 21/03/1401 25/03/1401 20  

 مدرس ایراتا 21/3/1401 26/3/1401 16  
21450،21451

،21452 
 39 *دسترسی با طناب )سطوح مختلف( 



 1401 بهار –حضوری یآموزش یهادوره میتقو

 ثبت نام هر نفر

 در دوره )ریال(

 ثبت نام گروهی

 هر دوره )ریال(

حداكثر 

 نفرات
 كد دوره مدرس وعتاریخ شر پایان تاریخ 

 
 ردیف عنوان برنامه

 40 واكنش در شرایط اضطراری 21498 مهندس جهانگيری  22/3/1401 23/3/1401 18  

  20 23/3/1401 22/3/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 مدیریت ریسك پروژه های نفت و گاز 22020

41 

  20 25/3/1401 23/3/1401 
در صورت اجرای دوره، 

 اعالم می گردد.
 نيازسنجی آموزشی 26004

42 

 43 سيستم ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه 42017 دكتر كاظمی 28/03/1401 30/03/1401 20  

 44 )مقدماتی(  PLC S7 2 41055 اكبری 28/03/1401 31/03/1401 20  

  12 
01/04/1401 28/03/1401 

83065،8 مدرس مدعو

3066 
Drilling Well Control-Level3,4 

45 

  12 01/04/1401 28/03/1401 
 DRILLING OFFICE  46نرم افزار  83090 مدرس مدعو

  20 02/04/1401 28/03/1401 

 27431 مدرس مدعو

27437 

27428 

API PLANT INSPECTION 
بازرسي كارخانجات يا مجتمع هاي صنعتي ()   

47 

 48 كمكهای اوليه 21478 مدرس مدعو 29/3/1401 31/3/1401 18  

 

 

 

 



 

 

 

 

 بخش  تلفن داخلي واحد تلفن داخلي

2205 72 - 44737569-011 

44737706-011 

 011-44737569 - 72 2503 مهندسی برق

44737711-011 

 مهندسی نفت

1200 

1201 

 

72- 44737569-011 

44737584-011 

 

 ارتباطات و بازاریابی

2602 

 
 

72- 44737569-011 

44737710-011 

 HSEزیست بهداشت، ایمنی و محيط

2400  

2401 

72 - 44737569-011 

44737711-011       

  2300 بخش دوره های مدیریت

2301 

72 - 44737569-011 

44737711-011             

 بخش مهندسی مكانيك

.باشدهر می تا ظصبح زمان برگزاری تمامی دوره ها در نوبت   

ره قابل برنامه در  قالب گروه های شش نفتهران  و محمودآباد و  در محل دانشكده ی نفت اهواز یا مجتمع علوم و فنون اهواز  و  اهواز  در  * آزمون دوره های كنترل فوران بصورت حضوری

 متعاقبا اعالم می گردد. ری آزمون های كنترل فوران با توجه به انتخاب محل مورد نظرریزی و اجرا می باشد. زمان برگزا

 

 ریال می باشد. 000/500/2هزینه هر نفر در آزمون  

 كشنفتمازندران. محمودآباد. خيابان آزادی. بلوار شهدای 

 46319-63133كد پستی:

www.ptcm.ir 
Instagram : @ptcm.ir 

 011-44737581نمابر جهت ارسال نامه به دفتر مدیریت:               

 011-44737580        شماره تلفن جهت دریافت تائيد:                 

 

http://www.ptcm.ir/

