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 مرکز آموزشهای فنی مهندسی
 دارای گواهی تایید صالحیت آموزشی از شرکت ملی نفت ایران

 (PTECپیتِک )شرکت خدمات مهندسی و آموزشی 

 مرکز آموزشهای فنی مهندسی
 ایراندارای گواهی تایید صالحیت آموزشی از شرکت ملی نفت 

 (پتردانش پرداد) پیتک آموزشی و مهندسی خدمات شرکت - 89 سال چهارمسه ماهه  آموزشی های دوره برگزاری برنامه
ف

ردی
 

 عنوان دوره
مدت 

 دوره
 زمان برگزاری

ساعت 

 برگزاری

 9-71 دی 22الی  22 روز 3 اصول و مبانی -برج های تقطیر 1

 9-71 دی 21الی 23 روز API 650 & API 653 5استانداردهای  0

 9-71 دی 21الی  25 روز  ASPEN 3شبیه سازی جریانهای چندفازی با  9

 9-71 دی 33الی  22 روز API 650 & API 653 5استانداردهای  9

 9-71 بهمن 7دی الی  33 روز 2 اصول و مفاهیم توتال سولفور آناالیزر 5

 9-71 بهمن 2الی  2 روز 3 پیشرفته-Thermoflowافزار نرم 8

 9-71 بهمن 2الی  2 روز 3 ها و مهره پیچ موقت اتصاالت 3

 9-71 بهمن 2الی  2 روز ASPEN PLUS  3شبیه سازی مقدماتی فرآیندهای شیمیایی توسط نرم افزار  8

 9-71 بهمن 2الی  5 روز GC 2کروماتوگرافی گازی  4

 9-71 بهمن 2الی  5 روز 2 تجهیزات ثابت در صنایع نفت وگاز 12

 9-71 بهمن 77الی  9 روز 3 های صنعتی، اصول و مبانیشیر 11

 9-71 بهمن 77الی  9 روز ASPEN FLARENET 3طراحی، آنالیز و تحلیل شبکه فلر با  10

 9-71 بهمن 72الی  72 روز 3 باطری و باطری شارژر 19

 9-71 بهمن 72الی  72 روز 3 تکنولوژی کاربرد تجهیزات اندازه گیری دقیق 19

 9-71 بهمن 72الی  71 روز 3 مقدماتی – FLUENT & ICEM CFDبه کمک نرم افزار  CFDسازی  شبیه 15

 9-71 بهمن 72الی  71 روز 3 هاو نقشه خوانی آن P&IDو  PFDاصول طراحی  18

 9-71 بهمن 72الی  71 روز ASPEN -B- JAC 3طراحی مبدل های حرارتی با نرم افزار  13

18 
-ANSYS-FLUENT ،ANSYSافزارهای مرتبط )نرم افزارهای نرم و CFDدوره جامع آموزش 

CFX ،ANSYS-Meshing ،Design-Modeler) 
 ساعت 13

روزهای -بهمن 71شروع از 
 پنجشنبه و جمعه

73-2 

 9-71 بهمن 27الی  79 روز API520(PART I&II) &API 526 3استانداردهای  14

 9-71 بهمن 27ی ال 79 روز 3 احتراق و کوره ها اصول و مبانی 02

 9-71 بهمن 25الی  22 روز 2 سیستم کنترلی کوره های لیند پیش راه اندازی ، راه اندازی و 01

 9-71 بهمن 25الی  22 روز PIPE PHASE 2شبیه سازی جریانهای چندفازی با  00

 9-71 بهمن 22الی  21 روز 3 اصول و مبانی -مخازن ذخیره  09

 9-71 بهمن 22الی  21 روز 3 آنالیز ارتعاشات 09

 9-71 بهمن 29الی  22 روز 2 آنالیز روغن ترانسفورماتور وگاز سنجی 05

 9-71 اسفند 2بهمن الی  33 روز ASPEN HYSYS 3نرم افزار  باشبیه سازی مقدماتی فرآیند های شیمیایی  08

 9-71 اسفند 2بهمن الی  33 روز HTRI 3طراحی مبدل های حرارتی با نرم افزار  03

 9-71 اسفند 2بهمن الی  33 روز TEMA   3استاندارد  08

 9-71 اسفند 2الی  3 روز 2 طراحی سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه 04

 9-71 اسفند 2الی  3 روز 2 آشنایی با اصول انتخاب مواد فلزی در طراحی و ساخت تجهیزات 92

 9-71 اسفند 9الی  1 روز 2 استاندارد مهندسی برای ادوات ابزاردقیق 91

 9-71 اسفند 9الی  1 روز ASME B 31.3 3 بررسی و تفسیر استاندارد 90

 9-71 اسفند 9الی  1 روز ASPEN HYSYS 3شبیه سازی پیشرفته با کمک نرم افزار  99

 9-71 اسفند 77الی  73 روز 2 تقطیر درخالء -برج های تقطیر و تفکیک 99

 9-71 اسفند 72الی  73 روز 3 تخاب، طراحی و بهره برداریاصول ان-برج های خنک کننده 95

 9-71 اسفند  73الی  73 روز 2 اصول بهره برداری و نگهداری -فن ها و بلوورها  98

 9-71 اسفند 73الی  72 روز 2 اصول و مبانی -راکتورها  93

 9-71 اسفند 72الی  72 روز 3 ابزارشناسی ماشین آالت 98

 9-71 اسفند 71الی  73 روز EPLAN 2ق با نرم افزار طراحی ابزاردقی 94

 9-71 اسفند 71الی  72 روز ASPEN DYNAMIC 2شبیه سازی دینامیک فرآیندها به کمک نرم افزار  92

 9-71 اسفند 71الی  72 روز 3 پمپ ها اصول بهره برداری وکاربرد آنها 91

 9-71 اسفند 79الی  71 روز 3 آشنایی با استانداردهای الکتریکی 90

 9-71 اسفند 23الی  79 روز 2 تجهیزات ضد انفجار 99
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 : توضیحات

 .م خواهد گردیدتشكيل هر کدام از دوره ها در موعد مقرر منوط به حد نصاب رسيدن تعداد نفرات متقاضی آن دوره می باشد، در غير اینصورت زمان جدید اعال .1

مطااب  اساتانداردهای   یاا کتااب   حاوی مطالب و استانداردهای کاربردی و جزوه آموزشی  DVDالتحریر، امل لوازمگان در کالس بسته آموزشی شکنند به کليه شرکت .0

 ارائه خواهد شد.پيتك شرکت خدمات مهندسی و آموزشی کيفی 

 . باشد می ناهار و پذیرایی احتساب با ها دوره جهت شده اعالم هزینه .9

 . نماید برگزار کارفرما دفتر محل در یا پيتك آموزش دفتر محل در اختصاصی صورت به را ها شرکت نياز مورد صیاختصا های دوره کليه دارد آمادگی پيتك شرکت .9

 .شودمی افزوده فوق مبالغ به افزوده ارزش عوارض و ماليات .5

 www.ptecgroup.ir آدرس باه  شارکت  وبساایت  باه  یاا  و نماوده  حاصل تماس 88489928 و 88480928 های شماره با توانيد می بيشتر اطالعات کسب جهت .8

 . نمایيد مراجعه
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