
 1401 بهار –مجازی های آموزشیتقویم دوره

 هر نفرثبت نام 

 در دوره )ریال(

 ثبت نام گروهی

 هر دوره )ریال(

حداكثر 

 نفرات
 كد دوره مدرس وعتاریخ شر پایان تاریخ 

 
 ردیف عنوان برنامه

 52018 مدرس مدعو 20/01/1401 24/01/1401 20  
و کاربرد  يصول بهره بردارا -توربينهاي گازي 

 آنها
1 

 Drilling Well Control-Level2 2 83064 مدعو مدرس 20/01/1401 24/01/1401 12  

 مدعو مدرس 20/01/1401 24/01/1401 12  
0009-
PTE 

Well Intervention Pressure Control-Level2 3 

 4 در صنعت نفت H2Sارزيابي و كنترل مواجهه با  21236 مهندس جهانگيري 21/1/1401 22/1/1401 20  

  20 22/1/1401 21/1/1401 
در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 5 خالقيت و نوآوري 09043

 6 تخصصي برقايمني  42031 دكتر كاظمي 22/01/1401 24/01/1401 20  

  20 29/01/1401 27/01/1401 
 -دكتر نيك بخش

 دكتر خاكپور
 7 مباني ابزاردقيق 41001

 8 الزامات امنيتي كاربران كامپيوتر 35003 دكتر رضا زاده 27/01/1401 30/01/1401 15  

 مدعو مدرس 27/01/1401 31/01/1401 12  
83065،83

066 
Drilling Well Control-Level3,4 9 

 مدعو مدرس 27/01/1401 31/01/1401 12  

0010-
PTE 

0011-
PTE 

Well Intervention Pressure Control-Level3,4 10 

 PDMS 11 نرم افزار  56019 مدعو مدرس 27/01/1401 01/02/1401 20  

  20 30/1/1401 28/1/1401 
در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 12 مديريت زمان 09034



 1401 بهار –مجازی های آموزشیتقویم دوره

 هر نفرثبت نام 

 در دوره )ریال(

 ثبت نام گروهی

 هر دوره )ریال(

حداكثر 

 نفرات
 كد دوره مدرس وعتاریخ شر پایان تاریخ 

 
 ردیف عنوان برنامه

 13 (PTW)سيستم پروانه كار 21426 مهندس جهانگيري 29/1/1401 30/1/1401 20  

 56013 مدعو مدرس 04/02/1401 07/02/1401 20  
بر اساس استاندارد   PIPE LINEاصول طراحي

ASME B31.4 
14 

 Drilling Well Control-Level2 15 83064 مدعو مدرس 04/02/1401 08/02/1401 12  

 مدعو مدرس 04/02/1401 08/02/1401 12  
0009-
PTE 

Well Intervention Pressure Control-Level2 16 

 17 عمومي)ايمني و آتش نشاني( HSE 21002 مدرس مدعو 5/2/1401 7/2/1401 20  

  20 7/2/1401 5/2/1401 
در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 18 كارتيمي 09042

 19 سيستم ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه 42017 كاظميدكتر  17/02/1401 19/02/1401 20  

 مدعو مدرس 17/02/1401 21/02/1401 12  
83065،8

3066 
Drilling Well Control-Level3,4 20 

 مدعو مدرس 17/02/1401 21/02/1401 12  

0010-
PTE 

0011-
PTE 

Well Intervention Pressure Control-Level3,4 21 

 18942 دكتر رضا زاده 17/02/1401 21/02/1401 15  
 اصول و مباني سيستم مديريت امنيت اطالعات

ISMS 
22 

 56012 مدعو مدرس 17/02/1401 21/02/1401 20  
بر اساس استاندارد   PIPINGاصول طراحي  

ASME B31.3 
23 

  20 20/2/1401 18/2/1401 
در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 24 تصميم گيريحل مسئله و  09019

 25 تهديدات در حوزه فناوري اطالعات 35023 خانم مهندس دانش 24/02/1401 26/02/1401 15  



 1401 بهار –مجازی های آموزشیتقویم دوره

 هر نفرثبت نام 

 در دوره )ریال(

 ثبت نام گروهی

 هر دوره )ریال(

حداكثر 

 نفرات
 كد دوره مدرس وعتاریخ شر پایان تاریخ 

 
 ردیف عنوان برنامه

 26 كانيكمهندسي ماستانداردهاي  57002 مدعو مدرس 25/02/1401 27/02/1401 20  

 
 20 27/2/1401 25/2/1401 

در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 27 اقماري مهارت كار و زندگي 13927

 28 صول انتخاب و طراحيا -پمپها  52003 مدعو مدرس 31/02/1401 03/03/1401 20  

 
 20 3/3/1401 1/3/1401 

در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 29 تکنيکهاي برنامه ريزي و سازماندهي 09017

 30 (PTW)سيستم پروانه كار 21426 مهندس جهانگيري 2/3/1401 3/3/1401 20  

 
 20 9/3/1401 8/3/1401 

در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 31 آمار توصيفي 26004

 32 عمومي)ايمني و آتش نشاني( HSE 21002 مدرس مدعو 8/3/1401 10/3/1401 20  

 33 و کاربرد آنها يصول بهره بردارا -کمپرسورها  52024 مدعو مدرس 08/03/1401 11/03/1401 20  

 34 اصول و مفاهيم خوردگي 27601 مدعو مدرس 16/03/1401 18/03/1401 20  

 
 20 18/3/1401 16/3/1401 

در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 35 قراردادهاي باالدستي نفت و گاز 14506

 36 در صنعت نفت H2Sارزيابي و كنترل مواجهه با  21236 مدرس مدعو 17/3/1401 18/3/1401 20  

 
 20 23/3/1401 22/3/1401 

در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 37 فرهنگ و الگوهاي رفتاري در صنعت نفت 13008

 27432 مدعو مدرس 22/03/1401 24/03/1401 20  
 بر اساس استاندارد يصنعت رآالتيو تست ش يبازرس

API6D   وAPI598 
38 

  20 30/3/1401 28/3/1401 
اعالم در صورت اجراي دوره، 

 مي گردد.
 39 اصول و مفاهيم و روشهاي ارتقاء بهره وري 09039



 1401 بهار –مجازی های آموزشیتقویم دوره

 هر نفرثبت نام 

 در دوره )ریال(

 ثبت نام گروهی

 هر دوره )ریال(

حداكثر 

 نفرات
 كد دوره مدرس وعتاریخ شر پایان تاریخ 

 
 ردیف عنوان برنامه

 40 تهديدات در حوزه فناوري اطالعات 35023 خانم مهندس دانش 28/03/1401 30/03/1401 15  

طراحي خطوط لوله انتقال گاز بر اساس استاندارد  56014 مدعو مدرس 28/03/1401 02/04/1401 20  
ASME B31.8 

41 

  20 31/3/1401 29/3/1401 
در صورت اجراي 

 دوره، اعالم مي گردد.
 42 مديريت استراتژيك نفت و گاز 09052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بخش  تلفن داخلی واحد تلفن داخلی

2205 72 - 44737569-011 

44737706-011 

 011-44737569 - 72 2503 برقمهندسي 

44737711-011 

 مهندسي نفت

1200 

1201 

 

72- 44737569-011 

44737584-011 

 

 ارتباطات و بازاريابي

 

2602 

 
 

72- 44737569-011 

44737710-011 

 HSEزيست بهداشت، ايمني و محيط

2400  

2401 

72 - 44737569-011 

44737711-011       

  2300 بخش دوره هاي مديريت

2301 

72 - 44737569-011 

44737711-011             

 بخش مهندسي مکانيك

.باشدهر مي تا ظصبح در نوبت  زمان برگزاري تمامي دوره ها  

ره قابل برنامه قالب گروه هاي شش نف در و محمودآباد تهران  و  در محل دانشكده ي نفت اهواز يا مجتمع علوم و فنون اهواز  و  اهواز  در  * آزمون دوره هاي كنترل فوران بصورت حضوري

 .متعاقبا اعالم مي گردد با توجه به انتخاب محل مورد نظر آزمون هاي كنترل فوران برگزاريزمان  ريزي و اجرا مي باشد.

 

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

 كشنفتمازندران. محمودآباد. خيابان آزادي. بلوار شهداي 

 46319-63133كد پستي:

www.ptcm.ir 
Instagram : @ptcm.ir 

 011-44737581           نمابر جهت ارسال نامه به دفتر مديريت:    

 011-44737580        ئيد:                 تا شماره تلفن جهت دريافت

 

 

 

 

http://www.ptcm.ir/

