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 )پترودانش پرداد( پیتک آموزشی و مهندسی خدمات شرکت - 1399آموزشی مرداد و شهریور  هاي دوره برگزاري برنامه
 

ف
 عنوان دوره ردی

مدت 
 دوره

 زمان برگزاري
ساعت 
 برگزاري

روز API 650 & API 653 5استانداردهاي  1 مرداد 8الی  4   17-9  
روز ASPEN PLUS 3شبیه سازي مقدماتی فرآیندهاي شیمیایی توسط نرم افزار  2 مرداد 3الی  1   17-9  
روز GC 4کروماتوگرافی گازي  3 مرداد 14الی  11   17-9  
روز ASPEN FLARENET 3طراحی، آنالیز و تحلیل شبکه فلر با  4 مرداد 17الی  15   17-9  
روز 3 مقدماتی – FLUENT & ICEM CFDبه کمک نرم افزار  CFDشبیه سازي  5 مرداد 10الی  8   17-9  
روز 3 هاو نقشه خوانی آن P&IDو  PFDاصول طراحی  6 مرداد 3الی  1   17-9  

7 
، ANSYS-FLUENTافزارهاي مرتبط (نرم افزارهاي و نرم CFDدوره جامع آموزش 

ANSYS-CFX ،ANSYS-Meshing ،Design-Modeler( 
ساعت 60 روزهاي  -شهریور 20شروع از  

8-14 پنجشنبه و جمعه  

روز API520 (PART I&II) &API 526 3استانداردهاي  8 شهریور 17الی  15   17-9  
روز 3 آنالیز ارتعاشات 9 شهریور 24الی  22   17-9  
روز ASPEN HYSYS 3نرم افزار  باشبیه سازي مقدماتی فرآیند هاي شیمیایی  10 شهریور 7الی  5   17-9  
روز HTRI 3با نرم افزار  پوسته و لوله و کولرهاي هوایی مبدل هاي حرارتیترمال طراحی  11 شهریور 14الی  12   17-9  
روز TEMA 3استاندارد  12 مرداد 24الی  22   17-9  
روز 2 طراحی سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه 13 شهریور 14الی  13   17-9  
روز 2 آشنایی با اصول انتخاب مواد فلزي در طراحی و ساخت تجهیزات 14 شهریور 21الی  20   17-9  
مرداد 10الی  7 روز 4 استاندارد مهندسی براي ادوات ابزاردقیق 15  17-9  
روز ASME B 31.3 3 بررسی و تفسیر استاندارد 16 مرداد 31الی  29   17-9  
طراحی و بهره بردارياصول انتخاب، -برج هاي خنک کننده 17 روز 3  مرداد 20الی  18   17-9  
اصول بهره برداري و نگهداري -فن ها و بلوورها  18 روز 3  شهریور 31الی  29   17-9  
روز EPLAN 4طراحی ابزاردقیق با نرم افزار  19 مرداد 24الی  21   17-9  
روز 3 پمپ ها اصول بهره برداري وکاربرد آنها 20 شهریور 3الی  1   17-9  
روز 3 آشنایی با استانداردهاي الکتریکی 21 مرداد 27الی  25   17-9  
روز PT Level I,II 3   بازرسی جوش به روش مایعات نافذ 22 مرداد 17الی  15   17-9  

روز RTI Level I , II 4  تفسیر فیلم هاي رادیوگرافی 23 شهریور 7الی  4   17-9  

روز UT Level I,II 8بازرسی جوش به روش آلتراسونیک  24 شهریور  21الی  18   
شهریور 28الی  25و   17-9  

افزار سازي نیروگاه و واحدهاي یوتیلیتی نفت و گاز با استفاده از نرمطراحی و شبیه 25
Thermoflow 

مرداد 31الی  28 روز 4  17-9  

 
 : توضیحات

نفرات متقاضی آن دوره مـی باشـد، در غیـر اینصـورت تشکیل هر کدام از دوره ها در موعد مقرر منوط به حد نصاب رسیدن تعداد  .1
 زمان جدید اعالم خواهد گردید.

حـاوي مطالـب و اسـتانداردهاي کـاربردي و جـزوه  DVDالتحریر، گان در کالس بسته آموزشـی شـامل لـوازمکنند به کلیه شرکت .2
 ارائه خواهد شد.مطابق استانداردهاي کیفی شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتک یا کتاب آموزشی 

 . باشد می ناهار و پذیرایی احتساب ها با دوره جهت شده اعالم هزینه .3
 یـا پیتـک آمـوزش دفتر محل در اختصاصی صورت به را ها شرکت نیاز مورد اختصاصی هاي دوره کلیه دارد آمادگی پیتک شرکت .4

 . نماید برگزارو یا به صورت آنالین  کارفرما دفتر محل در
 .شودمی افزوده فوق مبالغ به افزوده ارزش عوارض و مالیات .5
 بـه شـرکت وبسـایت بـه یا و نموده حاصل تماس 88984306 و 88982408 هاي شماره با توانید می بیشتر اطالعات کسب جهت .6
 . نمایید مراجعه www.ptecgroup.ir آدرس

http://www.ptecgroup.ir/

	3. هزینه اعلام شده جهت دوره ها با احتساب پذیرایی و ناهار می باشد.
	4. شرکت پیتک آمادگی دارد کلیه دوره های اختصاصی مورد نیاز شرکت ها را به صورت اختصاصی در محل دفتر آموزش پیتک یا در محل دفتر کارفرما و یا به صورت آنلاین برگزار نماید.
	5. مالیات و عوارض ارزش افزوده به مبالغ فوق افزوده میشود.
	6. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 88982408 و 88984306 تماس حاصل نموده و یا به وبسایت شرکت به آدرس www.ptecgroup.ir مراجعه نمایید.

