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رسالت مرکز آموزش

_ _مرکز آموزش در جهت ارائه خدمات آموزش��ی و مش��اورهای در باالترین سطح و متناسب با نیاز شرکتهای تابعه وزارت نفت
فعالیت مینماید.
_ _تعهد به جلب و افزایش رضایت مش��تریان و بهبود مداوم اثربخش��ی با حفظ ارزشها و مقررات حاکم ،از سیاستهای پایدار
میباشد.

چشم انداز

_ _تغییر و تحول مرکز آموزش به مرکزی فعال و پیشرو در «آموزش و مشاوره» در صنعت نفت کشور ،منطقه و نیل به شهرت
حرفهای در سطح بینالمللی آرمان ما میباشد.

ارزشها

_ _ایجاد آرامش ،نشاط ،نظم و آراستگی فضای آموزشی.
_ _ارتباط مؤثر ،صمیمانه و احترام به شان و منزلت استادان.
_ _هر آموزش گیرنده سزاوار دریافت باالترین خدمات آموزشی است.
_ _مشارکت دادن مشتریان در برنامهریزی آموزشی دارای اهمیت ویژهای است.
_ _فرآیند آموزش امری جمعی و تعاملی بوده و ارتباط بین مجریان از اهمیت خاصی برخوردار است.
_ _بهرهگیری از تجارب متخصصین داخلی و خارجی صنعت نفت در برنامهریزی و اجرای آموزش.
_ _تعالی فردی ،تالش در رسیدن به توان تیم سازی حرفهای و کوشش در بهبود سازمانی افتخار ما میباشد.

نمودار استراتژی مرکز آموزش با توجه به روش BSC
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استراتژی مرکز آموزش با توجه به روش BSC

«آموزش در کمال آرامش و نشاط ،هدیه ما به سازمانهای یادگیرنده است»

وجه مشتری

_ _ارتقاء سیستم بازاریابی برای نفوذ در منطقه
_ _جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار بگونه تک به تک
_ _افزایش رضایتمندی مشتریان تا حد خشنودی و وفادار نمودن آنها در عصر بی وفائی
_ _پاسخگویی به نیازهای مدیران ،کارشناسان و تداوم تحقیق در نیازسنجی و نیاز آفرینی آموزشی
_ _توجه به خدمات قابل ارائه به فرد ،سازمان و نیز ارتقاء سطح فرهنگی خانوادهها

وجه فرآیندها

_ _ارتقاء زیرساختها ،ابزارها و بهبود روشها
_ _تمرکز برنامه پنج ساله بر نیازهای استراتژیک صنعت نفت
_ _بهبود و بروز رسانی کیفیت آموزشها ،بویژه به روشهای پودمانی
_ _توسعه و شبکه سازی همکاریهای علمی مشترک با دیگر شرکتها و موسسات معتبر آموزشی داخلی و بینالمللی
_ _هم یاری به بخشهای مختلف صنعت نفت به منظور بهبود سیستمها و روشهای مدیریتی و مهندسی

وجه مالی

_ _افزایش فروش و ارزش افزوده
_ _مدیریت هزینه با تمرکز بر اولویتها
_ _آموزش یک سرمایه گذاری دراز مدت است
_ _توجه به استراتژی قیمت در حوزه مدیریت برای توسعه نفوذ در بازار
_ _اصالح ساختار مالی و گرایش به خودگردانی مجموعهها و بکارگیری مؤثر داراییها

وجه نوآوری و خالقیت  /یادگیری و رشد

_ _الگو گیری از شرکتهای موفق
_ _افزایش تنوع و تمایز و برون سپاری
_ _افزایش بهرهوری و توانمندسازی نیروی انسانی
_ _ایجاد فضای شاد و نشاط انگیز با معجونی از هنر ،ورزش و دانش
_ _افزایش خالقیت و نوآوری در زمینههای عملیاتی و افزایش این گونه آموزشها
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معرفی مرکز آموزش

مرکز آموزش در س��احل دریای مازندران با مس��احتی بیش از  26هكتار زیربنای آموزش��ی و خوابگاهی به
می��زان  28ه��زار متر مربع در بهمن ماه  1363ب��ا هدف تربیت نیروهای متخصص م��ورد نیاز صنعت نفت
تأسیس گردید.

تاریخچه

دارای 19س��ال س��ابقه فعالیت دانش��گاهی از بهمن ماه 1363در مقاطع کاردانی و کارشناس��ی رشتههای
مکانیک ،برق ،الکترونیک و نیز رشتههای گاز رسانی و پتروشیمی بوده است .از مرداد  1382این مركز به
مدیریت توس��عه منابع انس��انی شركت ملی نفت ایران پیوست و رس��الت آن به تأمین و تحقق آموزشهای
مورد نیاز مدیران و كارشناسان صنعت نفت تغییر یافت.
از خرداد  ،1383با توجه به اهمیت استانداردهای کیفیت در آموزش ،این مرکز به اخذ گواهینامه سیستم
مدیریت کیفیت نائل گردید.

امکانات و توانمندیهای آموزشی

این مرکز با بهرهگیری از اس��تادان برجسته ،کادر آموزشی متخصص ،تجهیزات و آزمایشگاههای پیشرفته و
همچنین فضای آموزش��ی منحصر به فرد ،توانایی ارائه دورههای گس��تردهای در ارتباط با نیازهای آموزشی
کارکنان صنعت نفت و همچنین برگزاری دورههای آموزش��ی بدو استخدام را دارا میباشد .این مركز عالوه
بر بهرهمندی از امکانات آموزشی مجهز ،دارای تاالرهای همایش ،کالسهای آموزشی متعدد ،مرکز کامپیوتر
با ش��بکه اینترنت پرسرعت ،مرکز ش��نیداری و دیداری ،انتش��ارات و کتابخانه با بیش از بیست هزار جلد
کتاب و حدود  50عنوان مجله داخلی و خارجی در زمینههای مختلف علمی ،تخصصی و فنی میباشد.

سایر امکانات رفاهی

این مرکز شامل رستوران ،سالنهای ورزشی سر پوشیده در رشتههای بسکتبال ،والیبال ،فوتسال ،تنیس
روی میز ،سالن بدن سازی ،زمین چمن مینی فوتبال و زمین چمن تنیس و بدمینتون میباشد.
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آشنایی با بخشهای مرکز آموزش
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بخش آموزش مهندسی برق و الکترونیک

بخش آموزش مهندسی برق با  25سال سابقه ،كادر علمی مجرب ،امكانات آزمایشگاهی و كارگاهی پیشرفته،
برگزاری دورههای آموزش��ی بدو اس��تخدام و ضمن خدمت کارشناسان صنعت نفت را بر عهده دارد و مجهز
به آزمایشگاهها و کارگاههای زیر است.
آزمایشگاهها و كارگاههای بخش مهندسی برق و الكترونیك
_ _آزمایشگاه ایمنی برق
_ _آزمایشگاه ماشینهای الكتریكی AC-DC
_ _آزمایشگاه اندازه گیری الكتریكی و الكترونیكی
_ _آزمایشگاه تحلیل مدارهای الكتریكی
_ _آزمایشگاه الكترونیك صنعتی
_ _آزمایشگاه PLC-DCS
_ _آزمایشگاه الكترونیك كاربردی (مقدماتی و پیشرفته)
_ _آزمایشگاه میكرو كنترلر
_ _آزمایشگاه دیجیتال كاربردی
_ _آزمایشگاه تكنیك پالس
_ _آزمایشگاه كنترل صنعتی
_ _آزمایشگاه اندازه گیری و پرووینگ مواد نفتی

_ _كارگاه ابزار دقیق
_ _كارگاه عمومی برق
_ _كارگاه مدار فرمان
_ _كارگاه مفصل بندی و كابل
_ _كارگاه سیم پیچی الكتروموتورهای AC

بخش آموزش مهندسی مکانیک

این بخش آموزش��ی به منظور اعتالی دانش مهندسی مكانیك و افزایش توان حرفهای کارکنان صنعت نفت
از تجهیزات مناسب و کارگاهها و آزمایشگاههای متعدد بهره می گیرد.
آزمایشگاهها و كارگاههای بخش مهندسی مکانیک
_ _آزمایشگاه ارتعاشات
_ _آزمایشگاه هم محوری
_ _آزمایشگاه PM
_ _آزمایشگاه تست مخرب )(DT
_ _آزمایشگاه تست غیر مخرب )(NDT
_ _آزمایشگاه انتقال حرارت
_ _آزمایشگاه ترمودینامیك
_ _آزمایشگاه مقاومت مصالح
_ _آزمایشگاه هیدرولیك و نیوماتیك
_ _آزمایشگاه مكانیك سیاالت
_ _آزمایشگاه ماشین ابزار
_ _آزمایشگاه پمپ
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بخش آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات

بخ��ش آموزش  ICTبس��تر و زمین��ه بهرهبرداری از صنعت م��درن را جهت مرکز فراه��م آورده و دورههای
آموزش��ی و همایشهای مرتبط را در ای��ن زمینه عرضه مینماین��د و دارای كارگاههای نرمافزار تخصصی و
عمومی میباشد.
`` Network+
)`` MCSE (windows server 2012
`` Security+
`` CCDA
`` CCNA
`` SharePoint
`` Exchange Server
`` 3D Max

بخش آموزش بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

مقولههای بهداشت ،ایمنی و محیط زیست بطور جداگانه در طی سالهای متمادی در صنعت نفت مطرح بوده
اس��ت ،اما نگاه امروز نگاهی نو ،سیس��تماتیک و همه جانبه تحت یک مدیریت واحد می باشد .نظام مدیریت
یکپارچ��ه  HSEبا ایجاد بس��تر فرهنگی خالق و نگرش��ی نو و سیس��تماتیک ،به تبیین تأثی��ر متقابل عوامل
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق نواقص ،مخاطرات بالقوه ،حوادث و مشکالت را بطور
نظام مند مورد ارزیابی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه می دهد.
هدف از ایجاد این بخش در مرکز آموزش بسط و توسعه فرهنگ ایمنی و اصالح رفتارهای فردی و کاهش
خطاهای انس��انی و حوادث در صنعت نفت بوده که این مهم را از طریق برگزاری دورههای آموزش��ی نظری
و عملی پیگیری مینماید.
آزمایشگاهها و کارگاههای بخش بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
_ _آزمایشگاه محیط زیست
_ _آزمایشگاه بهداشت محیط
_ _کارگاه کار در ارتفاع
_ _کارگاه HSE
_ _کارگاه کمکهای اولیه
_ _سایت آتش نشانی
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بخش آموزش مهندسی اكتشاف و تولید

بخش آموزش مهندس��ی اكتشاف و تولید با عنایت به اهمیت بخش باالدستی در صنعت نفت و با بهرهگیری
از توانمندیه��ای داخل صنعت و دانش��گاه و مراكز آموزش خارج از كش��ور می توان��د نقش مؤثری در این
بخش مهم و استراتژیك ایفاء نماید.
آموزشهای تخصصی

نرمافزارهای تخصصی

_ _زمین شناسی
_ _ژئو فیزیک
_ _مهندسی نفت
_ _مهندسی حفاری
_ _مهندسی تولید و بهرهبرداری

_ _نرمافزارهای پایه
_ _نرمافزارهای زمین شناسی
_ _نرمافزارهای ژئو فیزیک
_ _نرمافزارهای پترو فیزیک
_ _نرمافزارهای آنالیز چاه
_ _نرمافزارهای شبیه سازی مخازن
_ _نرمافزارهای حفاری و بهرهبرداری

بخش آموزش مدیریت

بخش آموزش مدیریت با داش��تن كادر آموزش��ی علمی و با تجربه و با بهرهگیری از استادان برجسته داخل
صنعت و دانش��گاهها ،رس��الت بهسازی س��رمایههای عظیم نیروی انس��انی صنعت نفت را بر عهده دارد و با
توجه به چشم انداز صنعت جهت نیل به تحول و بهبود مستمر فعالیت می نماید.
شامل دو بخش آموزشهای تخصصی و آموزشهای عمومی می باشد.
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آموزشهای تخصصی

آموزشهای عمومی

_ _مدیریت حقوق
_ _مدیریت حسابداری
_ _مدیریت مالی
_ _مدیریت اقتصاد
_ _مدیریت بازرگانی
_ _مدیریت بازاریابی و فروش
_ _مدیریت كیفیت
_ _مدیریت استراتژیك
_ _مدیریت منابع انسانی
_ _مدیریت علوم رفتاری و روان شناسی
_ _مدیریت تكنولوژی
_ _مدیریت پروژه
_ _مدیریت فرایند
_ _مدیریت عملیات
_ _مدیریت نگهداری و تعمیرات

_ _آموزشهای عمومی مدیریت
_ _زبان انگلیسی
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دورههای آموزشی

مهندسی برق و الکترونیک

دورههای ماشینهای الکتریکی و برق صنعتی
_ _بهرهبرداری ماشینهای الکتریکی  ACو ( DCمقدماتی و پیشرفته)

_ _نگهداری و تعمیرات ژنراتورها
_ _بهرهبرداری از ترانسفورماتورهای قدرت
_ _کابل شناسی و مفصل بندی
_ _بهرهبرداری برق (مقدماتی و پیشرفته)

_ _استانداردهای برق و روش استفاده از آنها
_ _مدارهای فرمان الکتریکی
_ _نگهداری و تعمیر موتورهای  ACو DC

_ _کلیدهای فشار ضعیف
_ _کلیدهای فشار قوی
_ _بهرهبرداری از دیزل ژنراتور
_ _ماشینهای سنکرون
_ _استانداردهای راه اندازی تأسیسات الکتریکی
_ _موتورهای القائی
_ _حفاظت توزیع الکتریکی
_ _حفاظت ماشینهای الکتریکی

دورههای ابزار دقیق و اندازه گیری و پرووینگ مواد نفتی
_ _ابزار دقیق مقدماتی
_ _ابزار دقیق پیشرفته
_ _دوره عمومی اندازه گیری مواد نفتی
_ _اندازه گیری مواد نفتی به روش استاتیک
_ _اندازه گیری مواد نفتی به روش دینامیک
_ _اندازه گیری در کشتی و آنالیز سفرهای دریایی
_ _استانداردهای اندازه گیری و پرووینگ مواد نفتی (مقدماتی و پیشرفته)
_ _شیرها و عملکردهای کنترلی Control Valve
_ _اصول طراحی ابزار دقیق با نرمافزار INtools
_ _کالیبراسیون و HART

_ _آشنایی با روشهای کالیبراسیون مخازن
_ _کالیبراسیون میترینگ و پرووینگ
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مهندسی برق و الکترونیک

دورههای الکترونیک صنعتی

دورههای کنترل و اتوماسیون صنعتی

_ _اصول میکروکنترلرها (مقدماتی و پیشرفته)

_ _PLC 1

_ _دیجیتال کاربردی

_ _PLC 2

_ _الکترونیک صنعتی

_ _PLC 3

_ _الکترونیک کاربردی (مقدماتی و پیشرفته)

_ _مونیتورینگ اپراتوری ()HMI

_ _موتور درایورهای صنعتی با MICRO MASTER

_ _مونیتورینگ صنعتی با WINCC

_ _ UPSو باطری شارژر

_ _DCS1
_ _DCS2

_ _شبکههای صنعتی
_ _کنترل و اتوماسیون سیستمها با نرمافزار MATLAB
_ _کنترل کنندههای PID

_ _شبکههای عصبی و کاربردهای آنها
_ _تکنولوژی فیلد باس
_ _منطق فازی و كاربردهای آن
_ _نقشه خوانی P&ID

دورههای تخصصی نرمافزاری برق

دورههای ایمنی و حفاظت در تاسیسات برقی

_ _طراحی تحلیل ش��بکههای برق با نرماف��زار _ _ DIGSILENTایمنی و سیستمهای اعالم حریق در تأسیسات برقی
(مقدماتی و پیشرفته)

_ _حفاظت کاتدیک

_ _طراح��ی و تحلی��ل ش��بکههای برق ب��ا نرماف��زار _ _ ETAPرله و حفاظت الکتریکی
(مقدماتی و پیشرفته)

_ _اصول طراحی تابلوهای  LVبا نرمافزار ETAP
_ _اصول طراحی تابلوهای  MVبا نرمافزار ETAP
_ _اصول انتخاب و سایزینگ کابل با نرمافزار Cymcup
_ _طراحی سیستم روشنایی با نرمافزار Calculux & Dialux

_ _مناطق خطر و تجهیزات برقی و ابزار دقیق ضد انفجار
_ _اتصال زمین الکتریکی و حفاظت
_ _اصول حفاظت شبکههای الکتریکی  LVو MV

_ _ایمنی در تأسیسات برقی

_ _طراحی  UPSو باطری شارژر با نرمافزار  ALCADو Saft

_ _اصول طراحی ابزار دقیق با نرمافزار INtools
_ _کنترل کنندههای  PIDبا نرمافزار MATLAB

_ _کنترل کنندههای  PIDبا نرمافزار  PLCزیمنس

مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران .محمودآباد
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مهندسی مکانیک

عمومی مکانیک

_ _آشنایی با انرژی
_ _قوانین گازها
_ _مکانیک سیاالت و آزمایشگاه (مقدماتی و پیشرفته)
_ _مقاومت مصالح
_ _آشنایی با تهویه مطبوع
_ _تاسیسات حرارتی و برودتی
_ _هیدرولیک و نیوماتیک
_ _نقشه خوانی هیدرولیک
_ _نقشه کشی و نقشه خوانی
_ _استاندارد شبکه گاز رسانی
_ _زبان تخصصی مکانیک
_ _زبان تخصصی نفت و بهرهبرداری
_ _یاتاقانها و روانکاری
_ _پیچ و مهرههای استاندارد
_ _نیرو و انتقال نیرو
_ _ارتعاش محورها
_ _ارتعاشات و باالنسینگ
_ _آنالیز ارتعاشات )(PM

خوردگی ،بازرسی فنی و متالوژی

_ _مبانی متالوژی
_ _خوردگی و روشهای جلوگیری از آن
_ _حفاظت کاتدیک و تعمیرات خط
_ _خوردگی و حفاظت کاتدیک
_ _جوشکاری و شناخت نقایص آن
_ _تست مخرب DT
_ _تس��ت بازرسی چش��می  VTمطابق با ASNT SNT-TC-1A
(مقدماتی و پیشرفته)

_ _تس��ت مایعات ناف��ذ  PTمطاب��ق ب��ا ASNT SNT-TC-1A
(مقدماتی و پیشرفته)
_ _تست ذرات مغناطیسی  MTمطابق با ASNT SNT-TC-1A
(مقدماتی و پیشرفته)
_ _تفسیر فیلم رادیوگرافی  RTIمطابق با ASNT SNT-TC-1A
(مقدماتی و پیشرفته)

_ _تس��ت آلتراس��ونیک  UTمطاب��ق ب��ا ASNT SNT-TC-1A
(مقدماتی و پیشرفته)
_ _بازرس��ی ج��وش  CWIمطاب��ق ب��ا ASNT SNT-TC-1A
(مقدماتی و پیشرفته)
_ _ WPS/PQRمطابق با ASME sec.IX

مکانیک در بهرهبرداری و حفاری
_ _آشنایی با تاسیسات نفت
_ _آشنایی با شیمی نفت
_ _کنترل کیفی نفت خام و فرآوردهها
_ _شناخت روغنهای مصرفی در صنعت نفت و تولید آن
_ _عملیات Hot Tap
_ _بهرهبرداری خطوط لوله و مخازن (مقدماتی و پیشرفته)
_ _بهرهبرداری مکانیک (مقدماتی و پیشرفته)
_ _آشنایی با عملیات گاز و گاز مایع
_ _توپک رانی
_ _مواد شیمیایی در کارخانجات نمکزدایی
_ _آشنایی با تقویت فشار گاز
_ _تست شبکه گاز رسانی و خطوط فشار متوسط
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_ _بو دار کردن گاز طبیعی
_ _بهرهبرداری و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز
_ _آشنایی با عملیات نمکزدایی
_ _میز دوار و تجهیزات کمکی دستگاه حفاری
_ _قرقرهها و ترمزها
_ _تاپ درایو عمومی
_ _سیستم مکانیک تاپ درایو
_ _هیدرولیک حفاری
_ _کاربرد شیرآالت سرچاهی
_ _آنالیز دینامیکی رشته حفاری
_ _تعمیرات پیش��گیرانه موتور آالت و ماش��ین آالت مکانیکی
دستگاه حفاری
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مهندسی مکانیک

استانداردها

دورههای تخصصی نرمافزاری مکانیک

_ _ASME B31.3
_ _ASME B31.4
_ _ASME B31.8
_ _API 610
_ _API 6D

_ _طراحی و لوله كشی و تجهیزات با نرمافزار Auto Plant

_ _طراحی و لوله كشی و تجهیزات با نرمافزار CAD Works
_ _طراحی و لوله كشی و تجهیزات با نرمافزار PSD

_ _طراحی و لوله كشی و تجهیزات با نرمافزار ( PDMSمقدماتی)

_ _طراحی و لوله كشی و تجهیزات با نرمافزار ( PDMSپیشرفته)

_ _مدیریت و تنظیمات نرمافزار PDMS/PDMSADmin

_ _تست فشار لوله فوالدی API RP 1110

_ _طراحی كاتالوگ نرمافزار DMS/PDMS SPEC/Catalogue

_ _آنالیز تنش در سیستمهای خطوط لوله با نرمافزار ( CAESARمقدماتی)
_ _آنالیز تنش در سیستمهای خطوط لوله با نرمافزار ( CAESARپیشرفته)

_ _شبیه سازی سیستمهای هیدرولیكی با نرمافزار PIPENET
_ _شبیه سازی سیستمهای خطوط لوله با نرمافزار PIPESIM

_ _شبیه سازی سیستمهای خطوط لوله با نرمافزار PIPESYM

_ _شبیه سازی سیستمهای خطوط لوله با نرمافزار PIPEPHASE

_ _طراحی ،نصب ،بهرهبرداری و نگهداشت
_ _لولههای تاسیسات دریایی API RP 1111
_ _كمپرسورها API 618
_ _توربین گاز API 616
_ _استاندارد نفت ایران IPS
_ _آشنایی با استانداردهای رایج در صنعت نفت

_ _شبیه سازی سیستمهای خطوط لوله با نرمافزار PLANTFLOW

_ _ش��بیه س��ازی سیس��تمهای خطوط لوله با نرمافزار OLGA2000/PVTAMIM

_ _شبیه سازی سیستمهای خطوط لوله با نرمافزار ALGOR PIPEPAK
_ _شبیه سازی و محاسبات دینامیك سیاالت با نرمافزار FLUENT

_ _شبیه سازی واحدهای نیروگاهی بخار و گاز با نرمافزار THERMOFLOW

_ _آنالیز تنش در سیستمهای خطوط لوله نیروگاهی بخار و گاز با نرمافزار PIPEPLUS
_ _شبیه سازی و طراحی مخازن تحت فشار با نرمافزار COPMRESS
_ _شبیه سازی و طراحی مخازن ذخیره فشار با نرمافزار PVELite

_ _شبیه سازی و طراحی مكانیكی مبدلها با نرمافزار ASPEN-HTFS BjAC

_ _نرمافزار ( ANSYSمقدماتی)

_ _نرمافزار ( ANSYSپیشرفته)
_ _نرمافزار HYSYS

ماشین آالت ثابت

_ _آشنایی با ماشین آالت ثابت
_ _آشنایی با وسایل ثابت عملیات
_ _ابزار شناسی
_ _لوله و اتصاالت
_ _شیرهای صنعتی
_ _انتخاب و سایزینگ شیرهای صنعتی
_ _برجهای خنک کاری
_ _مخازن اتمسفریک
_ _احتراق در کورهها
_ _مبدل حرارتی
_ _کنترل نشت و نشت یابی
_ _شناخت دستگاهها
_ _آشنایی با اقالم گاز رسانی
_ _بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات شبکه (فوالدی و پلی اتیلن)
مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران .محمودآباد

ماشین آالت متحرک

_ _آشنایی با وسایل متحرک در عملیات
_ _آشنایی با پمپ و تعمیرات
_ _پمپهای سانتریفوژ (گریز از مرکز)
_ _پمپهای رفت و برگشتی
_ _اصول اساسی توربین گاز
_ _اصول اساسی کمپرسورها
_ _اصول اساسی دیزل
_ _موتورهای بنزینی
_ _اصول آب بندهای مکانیکی
_ _کوپلینگها و هم محوری )(Alignment
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فناوری اطالعات و ارتباطات

Network+
_ _در ای��ن دوره مهارته��ای ضروری و اولیه برای کس��انی که در زمینه ش��بکههای کامپیوتری مش��غول به فعالیت میباش��ند،
آموزش داده میشود .پس از اتمام این دوره شرکت کنندگان با اصول انتقال اطالعات ،محیط فیزیکی و دستگاههای ارتباطی
شبکه ،پروتکل  ،TCP/IPپایههای ساختار  ،LANروشهای عیب یابی شبکه و اصول  Disaster Protection/Recoveryآشنا
میشوند.

MCSE
_ _دورهه��ای  Microsoft Certified Solutions Expertنس��ل جدی��د مدارک مایکروس��افت در زمینه ش��بکههای کامپیوتری بر
مبنای سیس��تم عامل  Windows Server 2012میباش��د .این دورهها به مباحث مختلف در زمینه راهاندازی ،بهرهبرداری و
عی��ب یابی سیس��تمعامل  Windows Server 2012بر پایه  Client/ Serverپرداخته و نحوه نص��ب و ارتقاء ،مدیریت منابع،
راهاندازی ش��بکه و امنیت منابع اطالعاتی در آن میباش��د .برای اخذ مدرک  MCSEالزم است کارشناسان  5دوره به شرح
ذیل را طی نمایند:
)`` Installing and Configuring Windows Server 2012(Exam: 70-410
)`` Administering Windows Server 2012(Exam: 70-411
)`` Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (Exam: 70-412
)`` Designing and Implementing a Server Infrastructure (Exam: 70-413
)`` Implementing an Advanced Server Infrastructure (Exam: 70-414

Security+
_ _در این دوره مباحث شناس��ایی و مدیریت تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی ،توس��عه ،اس��تقرار و راه اندازی سیاس��ت های
امنیتی س��ازمان ،مدیریت  PKIو گواهینامهها آموزش داده میش��ود .ش��رکت کنندگان در این دوره برای درک بهتر مباحث
امنیت اطالعات الزم است دورههای  Active Directoryو  Network Infrastructureرا گذرانده باشند.

CCDA
_ _دوره  Cisco Certified Design Associateمهارتهای الزم برای طراحی ش��بکههای همگن سیس��کو را فراهم میکند .پس
از گذراندن این دوره متخصصان ش��بکه دانش مورد نیاز برای طراحی زیرس��اختهای ش��بکههای س��وئیچینگ و روترینگ،
سرویسهای مربوط به  LAN ،WANو سطوح دسترسیها در سازمانها را کسب میکنند.
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فناوری اطالعات و ارتباطات

CCNA
_ _دوره  Cisco Certified Network Associateدر س��طح مقدماتی به عنوان مدرک ورود به چرخه تحصیلی ش��رکت سیس��کو
است .شرکت کنندگان در این دوره با نصب ،پیکربندی ،مدیریت و عیب یابی شبکههای مبتنی بر سوئیچ و روترهای سیسکو
آشنا میشوند.

SharePoint Server
_ _در ای��ن دوره ش��رکت کنندگان دانشه��ا و مهارتهای الزم برای پیاده س��ازی ) Windows SharePoint Services (wssو
 Microsoft Office SharePointدر سازمان را میآموزند.

Exchange Server
_ _ب��ا گذراندن این دوره ش��رکت کنندگان میتوانند دانش و مه��ارت خود را در زمینه اس��تقرار ،پیکربندی ،نصب ،مدیریت،
نظارت ،عیب یابی ،مدیریت امنیت پیامها و ایمیل سرورها به کار گیرند.

نرمافزار 3DS Max

_ _این نرمافزار پیشتاز در صنعت مدل سازی سه بعدی است و در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی به عنوان یک شبیه ساز مهم
مطرح است و به منظور ساخت سکوهای نفتی ،کاربرد وسیع دارد .در این دوره شرکت کنندگان میتوانند ساختارهای بزرگ
و پیچیده صنعتی مانند برجهای خنک کننده ،خطوط لوله ،ژنراتورها و تجهیزات مکانیکی و شیمیایی را در مدت زمان کوتاهی
شبیه سازی کنند تا این مدلها قبل از ساخت مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرند.

مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران .محمودآباد
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بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

بهداشت ()Health

_ _کمکهای اولیه ،امداد و نجات
_ _مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
_ _بهداشت
_ _پیشگیری از بیماریهای شغلی
_ _پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی
_ _روان شناسی صنعتی
_ _بهداشت صنعتی (حرفهای)
_ _بهداشت روانی در محیط کار
_ _آشنائی با اصول بهداشت محیط کار
_ _معاینات دورهای و ثبت سوابق
_ _پایش بیولوژیک
_ _اصول پیشگیری از بیماریهای واگیردار
_ _اصول حفاظت در برابر اشعه X
_ _انواع گازهای تنفسی
_ _شناخت و کنترل آالیندههای شیمیایی در محیط کار

ایمنی ()Safety

محیط زیست ()Environment

_ _آلودگیهای محیط زیست
_ _آشنایی با HSE
_ _آشنائی با قوانین و مقررات محیط زیست
_ _مدیریت ایمنی و آتش نشانی
_ _تصفیه فاضالب صنعتی
_ _شناسائی نواحی خطر در واحدهای عملیاتی
_ _مدیریت مواد و ضایعات جامد
_ _پیشگیری از حوادث
_ _روشها و تکنولوژیهای پیش��رفته در پیشگیری ،کنترل و
_ _تجهیزات حفاظت فردی
پاکسازی آلودگیهای نفتی در خاک
_ _ایمنی مخازن
_ _آش��نائی با آالیندهه��ای ه��وا در صنایع باالدس��تی نفت و
_ _ایمنی حفاری
روشهای کنترل آنها
_ _آشنائی با خاموش کنندهها
_ _مدیریت ریسک بحرانهای زیست محیطی
_ _ایمنی کار در ارتفاع
_ _مدیریت انرژی در صنعت نفت
_ _هیدرولیک آتش نشانی
_ _اقتصاد محیط زیست
_ _مبانی آتش نشانی
_ _اصول ممیزی انرژی
_ _شناسنامه مواد شیمیائی MSDS
_ _اصول طراحی و بهرهبرداری از زبالهها
_ _مخاطرات H2S
_ _آلودگی دریا و جنبههای زیست محیطی
_ _گازهای سمی
_ _شناخت ،مدیریت و برنامهریزی محیط زیست
_ _مجوز کار Permit to work
_ _فرآیند فیزیکی ،شیمیایی تصفیه آب و فاضالب
_ _دوره جامع ایمنی حفاری
_ _کمینه سازی ضایعات
_ _رانندگی تدافعی
_ _کنترل آلودگی آبهای زیر زمینی
_ _کار در فضاهای بسته
_ _کنترل آلودگی خاک
_ _آشنائی با سیستمهای Fire & Gas Emergency Shut Down
_ _کنترل آلودگی هوا
_ _اصول ایمنی فرایند
_ _کنترل و پایش دودکشها
_ _اصول حمل بار
_ _گود برداری
_ _بقاء در دریا و HUET
_ _گرههای ایمنی و طناب بندی
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بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
_ _آشنائی با پدافند غیر عامل
_ _آشنائی با برنامهریزی و مدیریت بحران
_ _آشنائی با الزامات پدافند غیر عامل برای مدیران از دیدگاه
_ _صنعت نفت و نحوه پیاده سازی الزامات آن دراین صنعت
_ _بالیای طبیعی و پدافند غیر عامل
_ _پدافند غیر عامل و سازههای امن در پدافند
_ _پدافند غیر عامل و HSE

_ _تحلیل سناریو جنگ روانی و مقابله با آن
_ _تحلیل شیوههای پدافند غیر عامل
_ _الزامات قانونی در اجرای طرحهای پدافند غیر عامل
_ _در تاسیسات آب و برق
_ _مدیریت بحران و سازماندهی پیشگیرانه
_ _مفاهیم و اصول پدافند غیر عامل
_ _سناریو نویسی بحران و شرایط اضطراری
_ _آشنایی با برنامهریزی واکنشهای اضطراری
_ _مدیریت پیشرفته ریسک در پروژههای نفت و گاز

مدیریت HSE

نرمافزارهای تخصصی HSE

_ _ارزیابی کمی ریسک QPR

_ _نرمافزار ایمنی و آتش نشانی ( PIPENETمقدماتی)

_ _تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای _ _نرمافزار ایمنی و آتش نشانی ( PIPENETپیشرفته)
OHSAS18001
_ _ HSEبر مبنای OHSAS18001

_ _ HSEبرای مدیران

_ _شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرمافزار PHAST

_ _نرماف��زار شناس��ائی مخاط��رات و آنالیز کیفی ریس��ک در
فرایندهای شیمیائی PHA-PRO

_ _آشنایی با فرایند مطالعه و تجزیه و تحلیل خطر )_ _ (HAZOPشبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرمافزار ALOHA
_ _اقتصاد HSE

_ _دوره آموزشی جامع نرمافزارهای مهندسی ایمنی

_ _ممیزی سیستم مدیریت HSE
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مهندسی اکتشاف و تولید

زمین شناسی

_ _زمین شناسی در عمق
_ _زمین شناسی ساختمانی ()1
_ _زمین شناسی ساختمانی ()2
_ _زمین شناسی نفت
_ _ارزیابی زمین شناسی مخازن کربناته
_ _آشنایی با مفاهیم آنالیز حوضههای رسوبی
_ _مهندسی مخازن هیدروکربنی
_ _جریان سیاالت در محیطهای متخلخل
_ _ژئوشیمی مخزن و کاربردهای آن
_ _آشنایی با نقشه برداری
_ _سنجش از دور )(GIS
_ _زمین شناسی زاگرس
_ _زمین شناسی ساختمانی زاگرس
_ _نقشهها و مقاطع زمین شناسی
_ _زمین شناسی سر چاهی
_ _سنگ شناسی کربناته
_ _سنگ شناسی تخریبیها
_ _ژئوشیمی اکتشافی
_ _تکتونیک نمک
_ _آشنایی با سیستم اطالعات جغرافیایی
_ _کاربرد سنجش از دور GIS ،و زمین شناسی

ژئو فیزیک

_ _آشنایی با ژئوفیزیک
_ _آشنایی با روشهای ژئوفیزیکی در اکتشاف نفت
_ _ثقل سنجی
_ _مغناطیس سنجی و الکترومگنتیک
_ _آشنایی با مفاهیم لرزه نگاری
_ _طراحی عملیات لرزه نگاری
_ _پردازش دادههای لرزه نگاری
_ _اصول تعبیر و تفسیر اطالعات لرزه نگاری (مقدماتی)
_ _اصول تعبیر و تفسیر اطالعات لرزه نگاری (پیشرفته)
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مهندسی اکتشاف و تولید

مهندسی مخزن

_ _ارزیابی نفت خام
_ _آزمایش و تکمیل چاه
_ _برآورد ذخیره مخازن نفت و گاز
_ _پتروفیزیک مقدماتی
_ _پتروفیزیک پیشرفته
_ _پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیاالت هیدروکربوری
_ _ترشوندگی )(Wettability
_ _تکمیل چاههای نفت وگاز
_ _جریان سیال در محیطهای متخلخل
_ _چاه آزمایی مقدماتی
_ _چاه آزمایی پیشرفته
_ _چاه آزمایی مخازن گازی
_ _خواص سنگ مخزن وآنالیز مغزههای نفتی
_ _خواص سیاالت مخازن نفتی
_ _روشهای شیمیایی ازدیاد برداشت نفت خام
_ _روشهای ازدیاد برداشت از مخازن
_ _شبیه سازی مخازن
_ _عملیات بررسی داخلی چاه
_ _عملیات تست چاههای گازی
_ _مبانی مدل سازی زمین آماری مخزن
_ _مبانی مهندسی مخزن و مکانیزمهای تولید
_ _مبانی مهندسی نفت
_ _مدیریت مخازن نفت وگاز
_ _مطالعات مخزن برای ارائه طرح توسعه جامع میدان
_ _مهندسی مخازن
_ _مهندسی مخازن شکافدار
_ _نمودارگیری چاه
_ _تعبیر و تفسیر الگ (اصول  /کاربرد)
_ _روشهای UPSCALING
_ _آشنایی با ابزارهای آزمایش مکرر سازند )(XPT، MDT
_ _روشهای متفاوت فراز آوری مصنوعی
_ _آشنایی با روشهای تحریک سازند
_ _روشهای مختلف کنترل تولید شن

مهندسی حفاری

_ _مقدمهای برحفاری چاههای نفت وگاز
_ _شناخت دستگاه حفاری
_ _تکنولوژی حفاری
_ _حفر چاه مستقیم
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_ _کنترل فوران
_ _آزمایش و تکمیل چاه (بهرهدهی چاه)
_ _مته و ساق حفاری
_ _مانده یابی
_ _حفاری انحرافی
_ _جارهای حفاری هیدرومکانیکی جدید (گریفیس)
_ _ IWCFداخلی
_ _تکنولوژی سیاالت حفاری (مقدماتی)
_ _تکنولوژی سیاالت حفاری (پیشرفته)
_ _آشنایی با سیاالت پایه آبی
_ _آشنایی با آزمایشات الزم بر روی سیاالت حفاری
_ _کنترل جامدات (تصفیه مکانیکی سیاالت حفاری)
_ _کنترل شیل (گل حفاری)
_ _آلوده کننده سیاالت پایه آبی
_ _محاسبات مهندسی سیاالت حفاری
_ _آلوده کنندههای سیاالت پایه روغنی
_ _آشنایی با سیاالت پایه روغنی
_ _دستگاههای کنترل جامدات شرکت Derrick
_ _دوره پیشرفته سیاالت حفاری
_ _محاسبات مهندسی پیشرفته مربوط به میادین مختلف
_ _آشنایی با گل (سیاالت حفاری جدید)
_ _آزمایشگاه گل حفاری
_ _ارزیابی مواد سازنده گل حفاری
_ _تکنولوژی سیاالت حفاری
_ _روشهای کنترل کیفی کاربردی افزودنیهای سیاالت حفاری
_ _آالیندههای سیاالت حفاری و روشهای رفع آنها
_ _اسید زنی چاههای نفت
_ _الیه آزمایشی با ساقه مته
_ _آشنایی مقدماتی با سیاالت حفاری پایه آبی
_ _آشنایی با سیاالت حفاری
_ _الیه آزمایی مکرر )(RFT
_ _آشنایی با سیستمهای نمودارگیری از گل حفاری
_ _مغزه گیری و تجزیه و تحلیل مغزههای حفاری
_ _فسیل شناسی (میکروفسیل)
_ _مدیریت پسماند و روشها
_ _سیمان کاری و فرموالسیون انواع دوغابهای سبک و سنگین
_ _استانداردهای مهندسی و عملیات حفاری
_ _اصول و مقررات حفاری
_ _تجهیزات سر چاهی
_ _تجهیزات درون چاهی
_ _لولههای جداری و انواع آویزهها و لولههای مغزی
_ _طراحی و برنامهریزی چاههای عمودی ،جهت دار و افقی
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مهندسی اکتشاف و تولید

تولید

_ _کنترل و ارزیابی مواد
_ _بررسی رفتار دینامیکی رشته حفاری
_ _تحلیل نمودارهای تولیدی
_ _مبانی مهندسی بهرهبرداری
_ _عملیات شیمیایی نمک زدایی
_ _عملیات ایستگاههای تقویت فشار گاز
_ _بررسی انتقال گاز در خطوط لوله دو فازی
_ _عملیات گاز و گاز مایع
_ _توسعه میادین نفتی و گازی
_ _آب زدایی در صنایع گاز
_ _عملیات تزریق گاز به مخازن زیر زمینی
_ _اصول طراحی خطوط لوله انتقال گاز
_ _اصول خوردگی در خطوط لوله و استفاده از توپکها
_ _جلوگیری از خوردگی توسط پوششها و رنگها
_ _روشهای ازدیاد برداشت EOR
_ _پیشگیری و کنترل چاههای نفت و گاز
_ _مدیریت عملیات تولیدی
_ _آشنایی با چاههای نفت و گاز
_ _آشنایی با عملیات بهرهبرداری نفت
_ _عملیات بهرهبرداری (مقدماتی)
_ _عملیات بهرهبرداری (پیشرفته)

نرمافزارهای تخصصی

_ _آشنایی با نرمافزار ( MATLABمقدماتی)
_ _آشنایی با نرمافزار ( MATLABپیشرفته)

_ _ Fuzzy Logicو معرف��ی جعب��ه اب��زار آن در نرماف��زار

_ _پ��ردازش و تفس��یر الگه��ای تصوی��ری ) (FMI & FMSبا
استفاده از نرمافزار Geolog

_ _ Neural Networkو معرف��ی جعب��ه اب��زار آن در نرمافزار

_ _آموزش نرمافزار Interactive Petrophysics

MATLAB
MATLAB

_ _ Genetic Algorithmو معرف��ی جعبه ابزار آن در نرمافزار
MATLAB

_ _کاربرد جعبه ابزار  Curve Fittingدر MATLAB
_ _جعبه ابزار آماری نرمافزار MATLAB
_ _نرمافزار ( Geologمقدماتی)
_ _نرمافزار ( Geologپیشرفته)

_ _تعیین الکتروفاسیس وتخمین الگها با استفاده از نرمافزار
Geolog

_ _پردازش وتغییر نمودارهای  NMRبا اس��تفاده از نرمافزار
Geolog
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_ _مبان��ی تئوری ،پردازش و تفس��یر الگ  DSIبا اس��تفاده از
نرمافزار Geolog
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_ _آموزش نرمافزار ( Elan Plusمقدماتی)
_ _آموزش نرمافزار ( Elan Plusمیانی)

_ _آم��وزش نرماف��زار ( Elan Plusپیش��رفته) نرماف��زار
IRAR-RMS

_ _آشنایی با نرمافزار  Techlogو اصول مقدماتی استفاده
از آن
_ _آش��نایی با ماژول  Sectionنرمافزار  Geologجهت رس��م
Well Section

_ _آشنایی با تکنولوژی ابزار  LWDو کاربرد در ارزیابی مخزن
_ _ارزیابی پتروفیزیکی به روش  Probabilisticبا استفاده از
ماژول  Multiminنرمافزار Geolog
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مهندسی اکتشاف و تولید

_ _آشنایی با نمودار ارزیابی سیمان شامل  USIT/CBLو Isolation Scanner

_ _آشنایی با ابزارهای  Formation Testerو کاربردهای آنها
_ _مدلس��ازی و تفسیر الگهای چاه پیمایی و  LWDدر چاههای زاویه دار افقی با اس��تفاده از ماژول  Geosteerنرمافزار Geolog
_ _شبیه سازی مخازن با نرمافزار تخصصی ECLIPSE 100
_ _نرمافزار تخصصی نفت ( ECLIPSE 300 Compositionalمقدماتی)
_ _نرمافزار تخصصی نفت ( ECLIPSE 300 Compositionalپیشرفته)
_ _شبیه سازی شبکه شکافهای مخازن هیدروکربنی با نرمافزار Fracaflow
_ _شبیه سازی دینامیکی مخازن با نرمافزار Imex
_ _شبیه سازی سیاالت مخازن با نرمافزار Winprop
_ _آموزش نرمافزار FloGrid

_ _محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت وگاز با نرمافزار Mbal
_ _آشنایی مقدماتی با نرمافزار Petrel
_ _شبیه سازی مخزن با نرمافزار Petrel
_ _دوره جامع نرمافزاری شبیه سازی مخازن ()1
_ _دوره جامع نرمافزاری شبیه سازی مخازن ()2
_ _مجموعه نرمافزار تخصصی ROCK WORK
_ _آموزش شبیه سازی خواص سیاالت مخزنی با استفاده از نرمافزار PVTi
_ _آشنایی با نرمافزار Avo
_ _نرمافزار SAPHIR
_ _آشنایی با نرمافزار Weltest 200
_ _آشنایی با نرمافزار OMNI
_ _آشنایی با نرمافزار تفسیر دادههای چاه pan system
_ _آشنایی با نرمافزار Aspen Adsim
_ _آشنایی با نرمافزار Olga

_ _نرمافزار کاربردی  Ploymathدر تحلیل دادهها و مسائل مهندسی
_ _آشنایی با نرمافزار PAN SYSTEM
_ _آشنایی با نرمافزار Comsol
_ _شبیه سازی جریان سیال درون چاه با استفاده از نرمافزار VFPi
_ _شبیه سازی و بهینه سازی تکمیل چاه با نرمافزار PROSPER
_ _نرمافزار PIPESIM
_ _نرمافزار WELLFLO
_ _آشنایی با نرمافزار تفسیر نمودارهای تولید Emeradue

_ _آموزش نرمافزار پترو مد مقدماتی
_ _آموزش نرمافزار پترو مد میانی
_ _آموزش نرمافزار پترو مد پیشرفته
_ _نرمافزار SURFER
_ _مدل سازی با نرمافزار تخصصی Temis 1D / 2D
_ _شبیه سازی فرآیندها با نرمافزار Aspen Plus
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مدیریت

مدیریت حقوق

_ _اصول و ساختار قراردادهای داخلی و خارجی
_ _آشنایی با قواعد و قراردادهای پیمانکاری
_ _شناخت حقوق مالکیت صنعتی
_ _کلیات مربوط به حقوق جزای عمومی و اختصاصی
_ _نظام رسیدگی به تخلفات اداری
_ _قواعد عمومی راجع به معامالت دولتی
_ _اصول و فنون مذاکره داخلی و خارجی
_ _حقوق مربوط به شرکتهای تجار ی در قانون تجارت
_ _آیین نامه کمیسیون معامالت
_ _آشنایی با بیمههای حمل و نقل بینالمللی
_ _اینکو ترمز 2000
_ _آشنایی با اسناد بازرگانی
_ _روشهای پرداخت در قراردادهای تجاری داخلی و خارجی
_ _آشنایی با مقررات ورشکستگی شرکتها
_ _آشنایی با قراردادهای بازرگانی
_ _آشنایی با مبانی حقوقی قراردادهای تجاری بینالمللی
_ _قراردادهای انتقال تکنولوژی
_ _آشنایی با داوری بینالمللی
_ _آشنایی با تعارض قوانین
_ _آشنایی با متون حقوقی به زبان انگلیسی
_ _آشنایی با آیین دادرسی کیفری
_ _آشنایی با آیین دادرسی مدنی

مدیریت حسابداری

_ _مبانی حسابداری
_ _حسابداری قیمت تمام شده (مقدماتی)
_ _حسابداری قیمت تمام شده (پیشرفته)
_ _آشنایی با حسابداری کاال
_ _استانداردهای حسابداری
_ _حسابداری مالیاتی
_ _بررسی موارد خاص در حسابداری
_ _آشنایی با اوراق مشارکت و حسابداری آن
_ _حسابداری مدیریت پیشرفته
_ _حسابرسی و کنترل داخلی
_ _حسابرسی خارجی
_ _گزارش گیری مالی پیشرفته
_ _مباحث منتخب در حسابداری
_ _حسابداری بر پایه فعالیت ABC

مدیریت مالی

_ _مدیریت مالی و بازارهای پول و سرمایه
_ _مبانی حسابداری و صورتهای مالی
_ _تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
_ _بودجه ریزی
_ _مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
_ _ساختار سرمایه شرکت
_ _مدیریت جریان وجوه نقد و تحلیل مالی پروژههای صنعتی
_ _سهام و بازارهای سرمایه
_ _مدیریت تأمین مالی بلند مدت و کوتاه مدت
_ _بودجه ریزی و کنترل مالی
_ _گزارشات مالی و تحلیل آن
_ _مدیریت ارزهای خارجی
_ _بازارهای بینالمللی مشتقات مالی
_ _بیمه و ضمانت نامه
_ _قوانین بینالمللی مالی
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_ _عملیات بانکی بینالمللی و الکترونیکی
_ _ارزش گذاری شرکتها
_ _خصوصی سازی
_ _مدیریت ریسک
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مدیریت

مدیریت اقتصاد

_ _اقتصاد خرد
_ _اقتصاد کالن
_ _اقتصاد مدیریت
_ _اقتصاد مهندسی
_ _سیاستهای اصالحات اقتصادی
_ _شناخت بازار بورس و اوراق بهادار
_ _مدیریت سرمایه گذاری در اوراق بهادار
_ _مفاهیم اقتصادی برای مدیران
_ _بازسازی در راستای اقتصاد جهانی
_ _توسعه کارآفرینی
_ _مطالعات مالی و اقتصادی طرحها
_ _اقتصاد ایران
_ _کلیات علم اقتصاد

مدیریت استراتژیک

_ _تفکر استراتژیک
_ _مدلهای تحلیل محیطی و تدوین استراتژی
_ _کارت امتیازی متوازن )(BSC
_ _تدوین استراتژی در سطح بنگاه و واحد تجاری
_ _استراتژی عملیاتی
_ _نقشه استراتژی
_ _بودجه ریزی و کنترل
_ _همسوسازی استراتژیک
_ _استراتژی از دیدگاههای مختلف
_ _شاخصهای عملکرد و قیمتهای انتقالی
_ _ساختار سازمانی و نظام کنترل مدیریتی
_ _نظام اطالعاتی و کنترل استراتژیک
_ _نظامهای کنترل و سنجش عملکرد
_ _رهبری و مدیریت تحول استراتژیک
_ _عصر جدید نوآوری
_ _رقابت مبتنی بر تحلیل استراتژیک

مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران .محمودآباد

مدیریت بازرگانی

_ _مدیریت تدارکات و سفارشات خارجی
_ _امور گمرکی و ترخیص کاال
_ _مدیریت انبار
_ _آشنایی با اصول بیمه
_ _آشنایی با بیمههای حمل و نقل بینالمللی
_ _آشنایی با روشهای حمل و نقل
_ _قراردادهای حمل و نقل دریایی
_ _بارگیری و تخلیه
_ _مذاکرات در چارچوب قراردادهای خارجی
_ _آشنایی با اسناد بازرگانی
_ _اعتبارات اسنادی
_ _آشنایی با سیستم اقالم پروژه و خرید سیستم
_ _سیستم یکنواخت کاال
_ _آشنایی با روش طبقه بندی کاال
_ _آشنایی با سیستم مکانیزه طبقه بندی کاال
_ _آشنایی با سیستم سفارشات کاال
_ _مدیریت خرید داخلی
_ _خریدهای خارجی از طریق استعالم و معاوضه
_ _آشنایی با فاینانس و روشهای تأمین اعتبار
_ _مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
_ _آشنایی با مقررات بازرگانی

مدیریت بازاریابی و فروش

_ _مدیریت بازاریابی
_ _بازاریابی استراتژیک
_ _اصول و فنون فروش
_ _مدیریت فروش
_ _بازاریابی صنعتی
_ _فروش استراتژیک
_ _بازاریابی خدمات
_ _آشنایی با بسته بندی
_ _اثرات بسته بندی در پیشبرد فروش و صادرات
_ _تحقیقات بازار
_ _مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک
_ _همکاری استراتژیک بینالمللی
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مدیریت

مدیریت علوم رفتاری و روان شناسی

مدیریت منابع انسانی

_ _پرورش کارمندان

_ _مبانی مدیریت (با تاکید بر مدیریت منابع انسانی)

_ _پرورش مهارتهای سرپرستی

_ _استراتژی منابع انسانی

_ _سرپرستی پیشرفته

_ _مدیریت استراتژیک منابع انسانی

_ _مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر

_ _مدیریت منابع انسانی و نقش آن در سازمان

_ _روان شناسی صنعتی

_ _اصول و مبانی برنامهریزی نیروی انسانی

_ _کاربرد روان شناسی در حل مشکالت منابع نیروی انسانی

_ _روشهای نوین در برنامهریزی نیروی انسانی

_ _اصول روان شناسی برای سرپرستی

_ _مدیریت منابع انسانی بر اساس مدلهای شایستگی

_ _شیوههای ایجاد انگیزش

_ _کاربرد تکنولوژی اطالعات در مدیریت منابع انسانی

_ _مهارتهای ارائه مؤثر مطالب

_ _آشنایی با قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

_ _سازماندهی برای کار گروهی

_ _روش تحقیق و مطالعات در حوزه مدیریت منابع انسانی

_ _مربیگری ،ابزار استراتژیک جهت رهبری مؤثر

_ _روشهای کارمندیابی )(Recruitment

_ _ارائه تصویر مثبت از کار و فعالیت

_ _روشهای انتخاب )(Selection

_ _مدیریت بر آشوب

_ _آشنایی با مقرارت اداری

_ _ایجاد تیمهای کارا

_ _آشنایی با قراردادها و مقرارت پیمانکاری

_ _مهندسی طراحی ذهن

_ _اصول و مهارتهای مصاحبه استخدامی

_ _مدیریت تغییر

_ _تکنیکهای تعیین نیازهای آموزشی

_ _مهارتهای رهبری و توسعه کارهای تیمی

_ _طراحی و برنامهریزی آموزشی

_ _رهبری از طریق هوش احساسی

_ _آموزش اثربخش و ارزیابی آن

_ _رهبری کنفرانس و فن اداره جلسات

_ _روشها و فنون سیستم جبران خدمت

_ _مدیریت رفتار سازمانی

_ _برنامهریزی سیستمهای جانشین پروری

_ _مدیریت فرهنگ سازمانی

_ _تفکر سیستمی

_ _مدیریت استرس

_ _مبانی طراحی ساختار سازمانی

_ _تکنولوژی فکر و مدیریت نوین

_ _برنامهریزی مسیر شغلی

_ _افزایش تواناییهای فردی

_ _اخالق در مدیریت منابع انسانی

_ _افزایش عملکرد سازمانی و فردی

_ _ارزیابی عملکرد منابع انسانی

_ _مهارتهای جسارت آمیز مدیران

_ _نظام حقوق و دستمزد
_ _تجزیه و تحلیل مشکالت و تصمیم گیری
_ _سازمانهای یادگیرنده
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مدیریت

مدیریت کیفیت

مدیریت پروژه

_ _الگو برداری )(Benchemarking

_ _ارزیابی طرحهای صنعتی (مطالعات بازار،فنی ،مالی و اقتصادی)

_ _کنترل فرآیند آماری )(SPC

_ _کارگاه دانش مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

_ _طراحی آزمایشها )(DOE

_ _مستندسازی تجربیات ،آموختهها و نحوه ایجاد آرشیو پروژه

_ _هزینههای کیفیت )(COQ

_ _ساختار سیستمی مدیریت پروژه

_ _توسعه عملکرد کیفی )(QFD

_ _کارگاه مدیریت ریسک پروژه

_ _آشنایی با فرآیند تایید قطعات تولیدی )(PPAP

_ _کارگاه کنترل هزینههای پروژه

_ _خطا نا پذیری )(Poka Yoke

_ _آشنایی با مدل بلوغ مدیریت پروژه انسانی OPM3

_ _رویکرد حل مسئله )(PS

_ _آشنایی با کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت پروژه

_ _طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول )(APQP

_ _آشنایی با مدیریت پروژههای IT

_ _تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن )(FMEA

_ _آشنایی با راههای انتخاب و راهبری پیمانکاران

_ _تئوری حل مسئله به روش )(TRIZ

_ _آش��نایی ب��ا اس��تاندارد ( 10006راهنمایی ب��رای مدیریت

_ _حل مشکل از طریق شش سیگما

کیفیت در پروژهها)

_ _آشنایی با مدیریت دانش پروژه
_ _آشنایی با مدیریت اجرای پروژههای EPC
_ _کارگاه برنامهری��زی ،نظ��ارت و کنترل پروژه (با اس��تفاده از
نرمافزار )primavera enterprise

_ _آش��نایی با دفتر مدیریت پروژه  PMOو مراحل اس��تقرار
آن در سازمانهای پروژه محور
_ _سیستم اطالعات مدیریت پروژه
PMIS/project management information system

_ _دوره آموزشی حامیان پروژههای شش سیگما
_ _آشنایی با مفاهیم شش سیگمای ناب
_ _تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری )(MSA

_ _طراحی مسیر بهبود
_ _آشنایی با مفاهیم کیفیت
_ _آشنایی با ابزارها و تکنیکهای مدیریت کیفیت
_ _مدیریت کیفیت جامع )(TQM

_ _مهندسی همزمان
_ _اصول سازماندهی محیط کار ) (5Sو نقش آن در ارتقا کارایی
_ _اصول مدیریت کیفیت در سازمانهای دولتی
_ _کایزن )(Kaizen
_ _شیوه ارزیابی بر پایه )(EFQM
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مدیریت

مدیریت تکنولوژی
_ _مبانی مدیریت تکنولوژی
_ _مدیریت نوآوری
_ _مدیریت انتقال و انتشار دانش تکنولوژی
_ _پیش بینی و ارزیابی تکنولوژی
_ _ارزیابی توانمندی تکنولوژیک بنگاه
_ _برنامهریزی استراتژیک تکنولوژیک در سطح بنگاه
_ _مدیریت تکنولوژی در سازمانهای دانش محور
_ _تکنولوژی و توسعه محصوالت جدید
_ _مدیریت فعالیتهای تحقیق و توسعه در تکنولوژی
_ _حق اختراع و حفاظت از مالکیت معنوی

مدیریت فرآیند

_ _مدیریت فرآیندهای سازمانی
_ _مهندسی مجدد فرآیندها/سطح خرد
_ _مهندسی مجدد فرآیندها/سطح کالن
_ _مستندسازی و تحلیل فرآیندها
_ _ارزیابی و سنجش بهبود فرآیندها با استفاده از CMMI
_ _کاربرد مدیریت فرآیندها
_ _معماری ساختار و سازمان
_ _فرآیند مدیریت تحول

26

مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران .محمودآباد

مدیریت عملیات

_ _مدل سازی
_ _شبیه سازی
_ _تئوری صف
_ _روشهای بهینه سازی
_ _تحقیق در عملیات
_ _برنامهریزی حمل و نقل
_ _سیستم مدیریت تولید
_ _سیس��تم برنامهری��زی و کنت��رل موجودیه��ا (مقدمات��ی و
پیشرفته)

_ _مدیریت هزینه موجودی و خرید
_ _مدیریت مدرن تولید
_ _مدیریت تولید و بهرهوری
_ _سیستمهای دینامیکی
_ _برنامهریزی پویا
_ _روشهای تصمیم گیری چند معیاره
_ _تولید و خدمات در سطح جهانی
_ _سیستمهای خبره
_ _الگوریتمهای ژنتیک
_ _مباحث فازی
_ _هوش مصنوعی
_ _شبکههای عصبی
_ _مهندسی ارزش
_ _تولید ناب
_ _آشنایی با سیستمهای پیشرفته تولید و عملیات
_ _روشهای حل مسئله )(TRIZ
_ _مدیریت عملیات
_ _برنامهریزی تولید
_ _کنترل موجودی
_ _جایابی و مکان یابی
_ _اصول سیستمهای ساخت انعطاف پذیر
_ _مدیریت و برنامهریزی ظرفیت در فرآیند
_ _مطالعه کار و زمان سنجی (مقدماتی)
_ _برنامهریزی تولید بهنگام ) (JITبه کمک رایانه
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مدیریت

مدیریت نگهداری و تعمیرات
_ _نگهداری و تعمیرات/پیشگیرانه و پیشگویانه
_ _پیش بینی بار تعمیرات مدیریت ظرفیت نت
_ _برنامهریزی نگهداری و تعمیرات
_ _تعمیرات بهرهور جامع
_ _مدیریت جایگزینی تجهیزات
_ _اصول کالیبراسیون
_ _تجزیه و تحلیل علل ریشهای خطا
_ _تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان
_ _سیستمهای رایانهای مدیریت نگهداری و تعمیرات
_ _برون سپاری نگهداری و تعمیرات
_ _ارزیابی و مدیریت پیمانکاران نگهداری و تعمیرات
_ _مدیریت هزینه در سیستمهای نگهداری و تعمیرات
_ _بهرهوری و مدیریت نگهداری و تعمیرات
_ _حسابداری نگهداری و تعمیرات
_ _تحلیل حاالت شکست و اثرات آن
_ _سیستمهای نگهداری و تعمیرات مجازی

مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران .محمودآباد

www.ptcm.ir

27

گالری تصاویر بخش مهندسی برق و الکترونیک

ساختمان مهندسی برق و الکترونیک (آزمایشگاه و کارگاه)

کارگاه آموزشی ماشینهای الکتریکی وترانسفورماتور

آزمایشگاه اندازهگیری مواد نفتی

کارگاه آموزشی ابزار دقیق و کنترل صنعتی
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گالری تصاویر بخش مهندسی مکانیک

ساختمان مهندسی مکانیک (آزمایشگاه و کارگاه)

آزمایشگاه تست مخرب و غیر مخرب

آزمایشگاه ترمودینامیک

کارگاه آموزشی هات تپ
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گالری تصاویر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

ساختمان آموزش (شماره یک)

کارگاه کامپیوتر (شماره )1

کارگاه کامپیوتر (شماره )2

کارگاه کامپیوتر (شماره )3
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گالری تصاویر بخش بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ()HSE

ساختمان آموزش (شماره دو)

دوره آموزشی کمکهای اولیه ،امداد و نجات

دوره آموزشی آشنایی با خاموش کنندهها

کارگاه آموزشی گرههای ایمنی و طناببندی
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گالری تصاویر بخش مهندسی اکتشاف و تولید

دوره آموزشی نرمافزار MATLAB

دوره آموزشی نرمافزار PETREL

دوره آموزشی نرمافزار Geolog

دوره آموزشی نرمافزار LogPlot
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گالری تصاویر بخش مدیریت

گره انسانی

موقعیت بحرانی و کار تیمی

تمرین اسکی تیمی

محیط متغیر و کار تیمی
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گالری تصاویر تاالر همایش

تاالر همایش تدبیر (ظرفیت 40 :نفر)

تاالر همایش تالش (ظرفیت 40 :نفر)

34

مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران .محمودآباد

www.ptcm.ir

گالری تصاویر تاالر همایش

تاالر همایش تغییر (ظرفیت 40 :نفر)

تاالر همایش تحول (ظرفیت 80 :نفر)
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گالری تصاویر تاالر همایش

تاالر همایش توسعه (ظرفیت 40 :نفر)

تاالر همایش تعالی (ظرفیت 500 :نفر)
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گالری تصاویر تاالر همایش

تاالر همایش ساحلی (تاالر تفکر  -ظرفیت 100 :نفر)

تاالر همایش ساحلی (تاالر تفکر  -ظرفیت 100 :نفر)
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گالری تصاویر امکانات خوابگاهی

ویالی شهرک ست (نمای بیرون)

ویالی شهرک ست (نمای درون)

ویالی مرکز آموزش (نمای بیرون)

ویالی مرکز آموزش (نمای درون)
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گالری تصاویر امکانات ورزشی

زمین مینی فوتبال (چمن)

زمین فوتسال و والیبال (سالن)

سالن بدنسازی

تنیس روی میز
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گالری تصاویر سایر امکانات

نمازخانه تقوا

کتابخانه

رستوران (ظرفیت 300:نفر)

بهداری
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