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مرکز آموزش نفت محمودآباد در ساحل دریاى مازندران با مساحتى بیش از 26 هکتار و بیش از 28 هزار متر 
مربع زیربناى آموزشى و خوابگاهى در بهمن ماه 1363 با هدف تربیت نیروهاى متخصص مورد نیاز صنعت 

نفت تاسیس گردید. 
تاریخچه : 

این مجموعه از زمان تاسیس تا مرداد ماه 1382، داراى 19 سال سابقه فعالیت دانشگاهى در مقاطع کاردانى  سال سابقه فعالیت دانشگاهى در مقاطع کاردانى 
و کارشناسى در رشته هاى مهندسى مکانیک، برق، الکترونیک و نیز رشته هاى گاز رسانى و پتروشیمى بوده 
است. از مرداد ماه 1382، با الحاق این مرکز به مدیریت توسعه منابع انسانى شرکت ملى نفت ایران، رسالت 

آن به تامین و تحقق آموزش هاى مورد نیاز مدیران و کارشناسان صنعت نفت تغییر یافت. 
این مرکز از سـال 94 نسبت به استقــرار نــظام کیفیت خدمــات یادگیري بر اســـاس الزامات استاندارد  نسبت به استقــرار نــظام کیفیت خدمــات یادگیري بر اســـاس الزامات استاندارد 
ISO 29990:2010   اقدام نمود و  در بهمن ماه همان سال  موفق به دریافت گواهینامه بین الملی استاندارد 
از شرکت AFNOR  گردید و از آن پس هرساله مورد ممیزي مراقبتی قرار گرفته و تا کنون این گواهینامه 

داراي اعتبار می باشد.  
امکانات و توانمندى هاى آموزشى : 

این مرکز با بهره گیرى از نیروهاى متخصص برجسته، تجهیزات و آزمایشگاه هاى پیشرفته و همچنین فضاى این مرکز با بهره گیرى از نیروهاى متخصص برجسته، تجهیزات و آزمایشگاه هاى پیشرفته و همچنین فضاى 
آموزشى منحصر به فرد، توانایى ارائه مجموعه گسترده اى از دوره هاى مورد نیاز کارکنان صنعت نفت و 
همچنین برگزارى دوره هاى آموزشى بدو استخدام را دارا مى باشد. مجتمع آموزشى محمودآباد عالوه بر بهره 
مندى از امکانات آموزشى مجهز، داراى تاالرهاى همایش، کالس هاى آموزشى متعدد، مرکز کامپیوتر، مرکز 
شنیدارى و دیدارى، انتشارات و کتابخانه با بیش از 20 هزار جلد کتاب و حدود 50 عنوان مجله داخلى و 
خارجى در زمینه هاى مختلف علمى، تخصصى و فنى مى باشد. در کنار این امکانات، رستوران، خوابگاه و 
درمانگاه شبانه روزى خدمات مورد نیاز را ارائه مى نمایند. به عالوه، واحد تربیت بدنى داراى امکانات ورزشى 
در رشته هاى بسکتبال، والیبال، فوتسال، تنیس روى میز، شطرنج، سالن بدنسازى و سالن سرپوشیده اى به در رشته هاى بسکتبال، والیبال، فوتسال، تنیس روى میز، شطرنج، سالن بدنسازى و سالن سرپوشیده اى به 

مساحت 1660 متر مربع و زمین چمن مى باشد. 

معرفى مرکز آموزش شرکت ملى نفت ایران  |  محمودآباد 
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بخش هاى آموزشى مرکز عبارتند از : 
بخش آموزش مدیریت 

بخش آموزش مهندسى نفت 
بخش آموزش مهندسى برق و الکترونیک 

بخش آموزش مهندسى مکانیک 
 (HSE) بخش آموزش بهداشت، ایمنى و محیط زیست
 ( (ICT) بخش آموزش فناورى اطالعات و ارتباطات

مهندسى مکانیک 
این بخش برگزارى دوره هاى کوتاه مدت و میان مدت کارشناسان صنعت نفت، حین خدمت و بدو استخدام 
را بر عهده دارد. دارا بودن آزمایشگاه ها و کارگاه هاى تخصصى مجهز به عنوان مزیت بزرگ این مرکز مى تواند 
نیاز هاى روز صنعت نفت را تامین نموده و به رشد سطح علمى و فنى کارشناسان صنعت کمک شایانى نماید. 

امکانات کارگاهى و آزمایشگاهى 
 (Piping, Fitting & Industrial Valves Workshop) کارگاه لوله و اتصاالت و شیرهاى صنعتى

 (Hot Tap Workshop (Hot Tap Workshop) کارگاه هات تپ
 (Pump, Turbine & Compressor (Turbo Machine) Workshop) کارگاه توربوماشین

 (Hydraulic & Pneumatic Workshop) کارگاه هیدرولیک و پنیوماتیک
 (Fluid Mechanics Lab) آزمایشگاه مکانیک سیاالت

 (Non-Destructive Testing Lab) آزمایشگاه تست غیر مخرب
 (Strength of Material) و مقاومت مصالح (.Destructive TESTING Lab) آزمایشگاه تست مخرب

 (Vibration Analysis & Alignment Lab) آزمایشگاه آنالیز ارتعاشات و هم محورى
 ( (ermodynamics Lab) آزمایشگاه ترمودینامیک
 (Heat Transfer Lab) آزمایشگاه انتقال حرارت
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آزمایشگاه 
 هیدرولیک و پنیوماتیک   
Hydraulic and 
Pneumatic Lab
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با توجه به اهمیت کنترل هاى هیدرولیکى و پنیوماتیکى و ترکیبى در تمام صنایع(خصوصاً صنایع وزارت نفت)، 
آموزش مدارهاى هیدرولیکى و پنیوماتیکى به منظور آشنایى با اصول تعمیرات و بهره بردارى سیستم هاى فوق 
الزم و ضرورى است. همچنین آموزش به کمک المان هاى اتصال سریع مى تواند در درك صحیح مدارهاى 
هیدرو لیک  و پنیوماتیک بسیار سودمند باشد. با توجه به همکاریهاى آموزشى که مابین این مرکز و شرکت 
فستو آلمان وجود دارد، مرکز مى تواند دوره هاى ذکر شده را با بهره گیرى از مدرسین فستو و ارائه گواهینامه 
بین المللى این شرکت اجرا نماید. آزمایشگاه هیدرولیک و پنیوماتیک جهت فراگیران بدو استخدام و حین 
خدمت بخش هاى مختلف وزارت نفت مى باشد که در آن فراگیران ابتدا با قطعات (المان ها) و سمبل هاى 
مدارهاى مختلف هیدرولیک و پنیوماتیک آشنا شده و با کمک بردهاى آموزشى مربوطه، طرز کار عملى و مدارهاى مختلف هیدرولیک و پنیوماتیک آشنا شده و با کمک بردهاى آموزشى مربوطه، طرز کار عملى و 

چیدمان و رفع عیب آنها را مى آموزند . 

 وسایل این آزمایشگاه عبارتند از :  
مجموعه کامل آموزشى پنیوماتیک فستو (3ست) 
مجموعه کامل آموزشى هیدرولیک فستو(1ست) 
مجموعه کامل الکتروپنیوماتیک  فستو   (1ست) 

با توجه به همکاریهاى آموزشى که مابین این 
مرکز و شرکت فستو آلمان (Festo) وجود 
دارد، مرکز مى تواند دوره هاى ذکر شده را با 
بهره گیرى از مدرسین فستو و ارائه گواهینامه 

بین المللى این شرکت اجرا نماید. 

دورة آموزشى 

پنیوماتیک صنعتى مقدماتى و پیشرفته 

هیدرولیک مقدماتى و پیشرفته 

4 تا 5 روز 

4 روز 

مدت 



کارگاه هات تپ و استاپل  
  Hot - tap and Stopple 

Workshop
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با توجه به اینکه توقف جریان در خط لوله به علت نیاز به جریان مداوم، اقتصادى نیست از این نظر بکار 
گیرى صحیح علمى و عملى دستگاه هاى هات تپ بسیار پر اهمیت است. این مجموعه دستگاه ها، نصب 
اتصاالت ایمن را در یک سیستم تحت فشار در شرایط بهره بردارى کامل میسر مى سازد. با توجه به نیاز 
مبرم صنایع وزارت نفت به آموزشهاى مربوط به هات تپ در دریا و خشکى، این کارگاه آموزشى بى نظیر  

تاسیس گردیده است. 

به منظور تعمیر و تعویض قسمتى از خط لوله، عملیات استاپل  انجام مى گیرد و آن قسمت، ایزوله شده و به منظور تعمیر و تعویض قسمتى از خط لوله، عملیات استاپل  انجام مى گیرد و آن قسمت، ایزوله شده و 
همزمان جریان از خط کنار گذرى که قبال توسط عملیات هات تپ نصب گردیده بود عبور مى نماید و بعد 
ــور  از تعمیرو تعویض خط و یا شیرآالت، مسیر فرعى بسته شده و سیال از مسیر اصلى و تعمیر شده عـب
مى کند. دوره هات تپ 3روز مى باشد که روزهاى اول و دوم آن براى آشنایى با انواع اتصاالت و استاندارد 
مربوط به هات تپ (API 2201) بوده و روز آخر به کار عملى اختصاص مى یابد. همچنین دوره استاپل سه 
روز مى باشد (دو روز تئورى و یک روز عملى). در صورت درخواست دوره هاى هات تپ و استاپل با هم، مى

 توان یک دوره ترکیبى پنج روزه یا شش روزه را برگزار نمود.  

با توجه به نیاز صنایع وزارت 
نفت به آموزشهاى مربوط به 
هات تپ در دریا و خشکى  ، 
 این کارگاه آموزشى بى نظیر  

تأسیس گردیده است. 

در صورت درخواست دوره
 هاى هات تپ و استاپل با هم، 
مى توان یک دوره ترکیبى 
پنج روزه یا شش روزه را 

برگزار نمود.  



آزمایشگاه تست مخرب  
و مقاومت مصالح  
Strength of material 
  & Destructive Test Lab 
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آزمایش هاى مخرب به منظور تعیین خواص مواد و مصالح و مقایسه آنها با مقادیر استاندارد، براى تصمیم 
گیرى در رد یا قبولى قطعه انجام مى گیرد. اصوالً آزمایشهاى مخرب (DT) برروى موادى انجام مى گیرد که از 
اهمیت فوق العاده اى در شروع روند تولید برخوردار باشند. در آزمایش هاى مقاومت مصالح استحکام و مقاومت 

اجسام در مقابل بارهاى وارده، بررسى و محاسبه مى گردد. 
این آزمایشگاه به منظور آموزش فراگیران  بدو استخدام و حین خدمت از قسمتهاى مختلف وزارت نفت به 
کار مى رود که شامل آزمایشهاى کشش (Tensile)، سختى (Hardness)، ضربه (Toughness)، خستگى 

(Fatigue)، خزش (Creep) مى باشد. 

دستگاههاى موجود در این آزمایشگاه عبارتند از : دستگاههاى موجود در این آزمایشگاه عبارتند از : 
دستگاه کشش یونیورسال  

دستگاه سختى سنجى (برینل،ویکرز،راکول) 
دستگاه ضربه 
دستگاه خستگى 
دستگاه خزش 

دستگاه تست پیچش 
دستگاه تنش در استوانه جدار نازك و جدار ضخیم دستگاه تنش در استوانه جدار نازك و جدار ضخیم 

دستگاه تنش در خرپاها  
دستگاه تنش در تیرهاى یکسر گیردار  

دستگاه کمانش ستون ها 
دستگاه خمش تیر ها 
دستگاه تیرهاى نامعین 

دورة آموزشى 

 (DT) تست مخرب

مقاومت مصالح 

3 روز 

3 روز 

مدت 

این آزمایشگاه به منظور آموزش 
فراگیران  بدو استخدام و حین 
خدمت از قسمتهاى مختلف 

وزارت نفت به کار مى رود. 



 آزمایشگاه
  مکانیک سیاالت   
Fluid Mechanics 

Lab
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درك صحیح تئورى و عملى مکانیک مایعات و گازها و رفتار و خواص آنها براى تمام کارکنان واحدهاى بهره 
بردارى و مکانیک وزارت نفت که با این مواد سر و کار دارند مهم و الزامى است. از این رو این آزمایشگاه مى
 تواند پایه و اساسى براى تمامى دوره هاى مربوط به ماشین هاى دوار و ماشین هاى ثابت بهره بردارى و 
تعمیرات خطوط لوله باشد. آزمایشگاه مکانیک سیاالت جهت آشنایى براى فراگیران بدو استخدام و کارکنان 
حین خدمت بخش هاى مختلف وزارت نفت بوده که که درآن با اصول و چگونگى رفتار مایعات و گازها آشنا 

مى شوند و آزمایشهاى مربوط به آن را انجام مى دهند. 

دستگاههاى موجود دراین آزمایشگاه شامل : 
افت فشار در لوله ها و اتصاالت  افت فشار در لوله ها و اتصاالت  

پدیده ضربه قوچ 
منحنى عملکرد پمپ هاى سانتریفوژ بصورت سرى و موازى  

فن جریان محورى  
توربین  و پمپ جریان محورى 

الیه مرزى  
ضربه جت 

پایدارى کشتى ها (متا سنتریک) پایدارى کشتى ها (متا سنتریک) 
روشهاى مختلف دبى سنجى 

دورة آموزشى 

آزمایشگاه مکانیک سیاالت  

مکانیک سیاالت کاربردى) 

3 روز 

5 روز 

مدت 



    آزمایشگاه 
   آنالیز  ارتعاشات  و 
 هم محورى 

Vibration Analysis 
and Alignment

Lab 
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یکى از روشهاى پایش وضعیت (CM) و تعمیرات پیشگویانه (PDM) مانیتورینگ پیوسته ارتعاشات 
دستگاههاى مکانیکى مى باشد که توسط این روش، هزینه تعمیرات، کاهش چشمگیرى یافته و از توقف ها و 
تعویض هاى بى مورد، جلوگیرى به عمل مى آید. به عالوه هم محورى دستگاههاى محرك و متحرك نیز از 
اهمیت فراوانى در صنعت برخوردار است که یکى از علل اصلى خرابى این دستگاهها مى باشد. این آزمایشگاه 
جهت آشنایى و آموزش فراگیران بدو استخدام و حین خدمت مدیریت هاى مختلف وزارت نفت مى باشد که 
مباحث تئورى و عملى ارتعاشات و هم محورى دستگاهها آموزش داده مى شود. این اصول براى فهم آنالیز 
عیوب احتمالى در تعمیرات پیشگویانه ماشینهاى دوار و غیر دوار کاربرد دارد. همچنین به کمک تجهیزات 
آزمایشگاهى دانشگاهى (دینامیک ماشین و ارتعاشات) که در این آزمایشگاه وجود دارد مفاهیم پایه دینامیک آزمایشگاهى دانشگاهى (دینامیک ماشین و ارتعاشات) که در این آزمایشگاه وجود دارد مفاهیم پایه دینامیک 

و ارتعاشات بهتر و اساسى تر درك مى گردد.  

دستگاههاى این آزمایشگاه عبارتند از : 
مجموعه کامل آناالیزر ارتعاشات (Easy Viber) همراه با پیک آپ ها و نرم افزار (Spectra Pro)مربوطه 

 (Easy Laser) مجموعه کامل االینمنت (هم محورى) لیزرى
مجموعه کامل هم محورى مکانیکى 

سه عدد موتور ست به منظور انجام آزمایش  
دستگاههاى آزمایش ارتعاشات مانند دور بحرانى محورها (whirling) و میز ارتعاشات  ) و میز ارتعاشات  
دستگاههاى آزمایش اصول دینامیک ماشین مانند ژیروسکوپ ، گاورنر، بادامک و ....  

دورة آموزشى 

 (Alignment) هم محورى

آنالیز ارتعاشات و هم محورى 
آنالیز ارتعاشات (PM) و نرم افزار 

 3 تا 5 روز 

 5 روز 

4 تا 5 روز 

مدت 



کارگاه  
تست غیر مخرب 
Non Destructive 
Test  lab
 (NDT)
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تست هاى غیر مخرب NDT به منظور یافتن آسیب هایى که هنگام تولید و یا جوشکارى و ماشین کارى مواد 
و قطعات و مونتاژ در آنها ایجاد مى شود، بدون تخریب در مصالح و مواد انجام مى گیرد. تشخیص و آشکار 
سازى اینگونه آسیبها ضرورت داشته و باید محل و اندازه و نوع آن به دقت مشخص گردد تا امکان تصمیم 

گیرى در قبول یا رد قطعه فراهم گردد. 
این آزمایشگاه به منظور آموزش فراگیران بدو استخدام و حین خدمت در بخش هاى مختلف به خصوص 

بازرسى فنى و نظارت بر پیمانکاران وزارت نفت تجهیز گردیده است. 

دوره هاى قابل اجراء درآن شامل : 
 ( (UT) تست آلتراسونیک     (RTI) تفسیر فیلم رادیوگرافى     (PT) مایعات نافذ   ، (VT) بازرسى چشمى

مى باشند. 

دستگاههاى موجود در این آزمایشگاه عبارتند از : 
دستگاه عیب یاب آلتراسونیک دیجیتال و انواع پراب ها 

ابزار کالیبراسیون دستگاه آلتراسونیک  
تست هاى بلوك لوله داراى عیوب مصنوعى  

RTI جهت تست Viewer
 ( (VT) ست تجهیزات مربوط به بازرسى چشمى

 (PT)ست تجهیزات مایع نافذ

دورة آموزشى 

NDT آشنایى با اصول روشهاى

VT بازرسى چشمى
PT تست مایع نافذ

RTI تفسیر فیلم رادیوگرافى

    UTتست آلتراسونیک

 5 روز 

 5 روز 

 5 روز 

 5 روز 

 5 روز 

مدت 



کارگاه 
لوله و اتصاالت  
و شیرها ى صنعتى 
Piping   |  Fitting  | 
Industrial Valves
Workshop
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یکى از اجزاى مهم صنایع، لوله و اتصاالت (Piping) و 
شیرها (Valves) مى باشند که حجم گسترده اى از 
پروژه هاى صنعت نفت و دیگر صنایع را به خود 
اختصاص مى دهند. لذا درك صحیح طراحى، نصب، 
تعمیرات و آشنایى با اجزاء و بهره بردارى از آنها اهمیت 
کلیدى دارد؛ که در این کارگاه سعى شده اغلب اجزاى 
سیستم Piping & Valves را گردآورى گردد. این 
کارگاه جهت آشنایى فراگیران بدو استخدام و حین کارگاه جهت آشنایى فراگیران بدو استخدام و حین 
خدمت وزارت نفت تاسیس گردیده است که در آن 
آنها با انواع لوله و اتصاالت و شیرهاى صنعتى برش 
خورده آشنا شده و اصول اساسى و کارکرد آنها را فرا 
مى گیرند. همچنین روشهاى تعمیرات و مونتاژ و 

دمونتاژ شیرها را مى آموزند. 

وسایل موجود در این کارگاه شامل : 
شیرهاى برش خورده آموزشى در انواع و کالسه هاى 

مختلف : 
  Gate| Globe| Buttery| Plug| Safety|
  Check Ball| Needle| Double disk check  &
  Diaphragm

تابلوهاى آموزشى اتصاالت  تابلوهاى آموزشى اتصاالت  
 Cock |Gate |Globe |Ball انواع شیرهاى صنعتى
در سایز و کالسهاى مختلف جهت مونتاژ و دمونتاژ  

دورة آموزشى 

3 روز آشنایى با لوله و اتصاالت 

 3 تا 5 روز آشنایى با شیرهاى صنعتى 

آشنایى با لوله و اتصاالت 
و شیرهاى صنعتى 

5 روز 

مدت 



آزمایشگاه 
 انتقال حرارت   
  Heat  Transfer 

  Lab
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آزمایشگاه انتقال حرارت جهت شناسایى فراگیران بدو استخدام و کارکنان حین خدمت بخش هاى مختلف صنعت 
نفت با روشهاى انتقال حرارت و اصول کار مبدل هاى حرارتى مى باشد. 

آزمایشها و دستگاهها موجود عبارتند از : 
مبدل دولوله اى 

تست جوشش و چگالش 
تشعشع 

انتقال حرارت در فین ها 
مبدل هوا به آب  مبدل هوا به آب  
دورة آموزشى جابجایى اجبارى  

مبدل حرارتى 

مبانى حرارتى و بررسى خواص حرارتى  اجسام 

26 ساعت (4 روز) 

26 ساعت (4 روز) 

مدت 



کارگاه 
 پمپ، توربین و کمپرسور 
(توربو ماشین) 

Pump|Turbine|Compressor
  Workshop

 (Turbo machinery)
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با توجه به حجم گسترده عملیات بهره بردارى ، نگهداشت و انتقال مایعات و گازها در صنعت نفت به وسیله ماشین
 هاى دوار و ضعف آموزش هاى مربوط به آن احتمال بروز خسارات جانى و مالى وجود دارد لذا درك صحیح و نحوه 

بهره بردارى درست این ماشینها اهمیت فراوانى دارد. 
کارگاه پمپ، توربین و کمپرسور (توربو ماشین) جهت آشنایى  فراگیران  بدو  استخدام و کارکنان حین خدمت 
بخش هاى مختلف صنعت نفت مى باشد که درآن با اصول کار و اجزاء و روش  تعمیرات و نگهدارى انواع پمپ ، 

توربین هاى گازى و انواع کمپرسور آشنا گردیده و طریقه مونتاژ و دمونتاژ آنها را تمرین مى کنند. 

جهت آشنایى   این کارگاه 
فراگیران  بدو  استخدام و کارکنان 
حین خدمت بخش هاى مختلف 

صنعت نفت مى باشد. 



آزمایشگاه ترمودینامیک 
  ermodynamics Lab 
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آزمایشگاه ترمودینامیک جهت ارتقا دانش و مهارت فراگیران بدو استخدام و کارکنان حین خدمت مدیریت
 هاى مختلف صنعت نفت مى باشد که درآن با اصول و قوانین ترمودینامیکى حاکم بر وسایل و تجهیزات ثابت 

و متحرك آشنا مى شوند .آزمایشها و دستگاهها موجود عبارتند از : 
کمپرسور یک مرحله اى و دو مرحله اى با خنک کن میانى  

پمپ حرارتى یک و دو متغیره 
سیکل تبرید با مبدل 
برج خنک کارى  
دستگاه هوا ساز  دستگاه هوا ساز  
دورة آموزشى تست موتور  

آشنایى با برج هاى خنک کارى 

تاسیسات حرارتى  و  برودتى 
تهویه  و تبرید 

26 ساعت (4 روز) 

26 ساعت (4 روز) 

20 ساعت (3 روز) 

مدت 
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