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کـد

مدت

مدرس

شروع

خاتمه

شهریه ریال

1

طراحی سیستمهای اعالم حریق و تشخیص آتش ()F&G

HS056

3

صادقی؛ احسان

7,000,000 1397/10/27 1397/10/25

2

طراحی ترمال مبدلهای حرارتی لوله و پوسته توسط

PR127

3

صالحی ساداتی؛

7,500,000 1397/10/27 1397/10/25

نرمافزار HTRI

امیرحسین

3

اصول کلی ،طراحی ،انتخاب و کنترل ظرفیت پمپ ها

MC030

4

جعفری؛ علیرضا

8,000,000 1397/11/04 1397/11/01

4

اصول طبقهبندی نواحی خطرناک ،طراحی و انتخاب

HS044

2

صادقی؛ احسان

5,000,000 1397/11/04 1397/11/03

تجهیزات ضد انفجار (Hazardous Area
)C lass ification

5

طراحی هیدرولیکی شبکه آب آتشنشانی توسط نرمافزار

6

طراحی مکانیکال مبدلهای حرارتی لوله و پوسته بر اساس

HS016

3

خلیقی؛ یاشار

7,000,000 1397/11/11 1397/11/09

MC016

3

صالحی ساداتی؛

7,500,000 1397/11/11 1397/11/09

(S pray Module) P IP E NE T

استاندارد  TEMAو با استفاده از نرمافزار Aspen EDR

امیرحسین

( )B -J AC

7

طراحی مکانیکال مخازن ذخیره اتمسفریک بر اساس API

MC011

4

صادقی؛ سیاوش

7,000,000 1397/11/18 1397/11/15

 650با استفاده از نرمافزار TANK
8

مفاهیم بنیادی مهندسی شیرهای کنترلی و ایمنی و نرم

IN007

3

پورزاهد؛ محمد

7,000,000 1397/11/18 1397/11/16

افزارهای مربوطه
MC036

4

جعفری؛ علیرضا

8,000,000 1397/12/02 1397/11/29

 10طراحی خطوط لوله توسط نرمافزار OLGA

PR117

3

ارجمند؛ سیروس

7,500,000 1397/12/02 1397/11/30

 11مبانی ،اصول طراحی و عملکرد ،کنترل و تست آببندهای

MC035

2

جعفری؛ علیرضا

5,000,000 1397/12/09 1397/12/08

9

اصول کلی ،طراحی ،انتخاب و کنترل ظرفیت کمپرسورها

مکانیکی بر اساس استانداردAPI 682
 12طراحی ترمال کولرهای هوائی توسط نرمافزار HTRI

PR128

2

 13طراحی سیستمهای بخار

PR213

3

صالحی ساداتی؛

6,000,000 1397/12/09 1397/12/08

امیرحسین
نوروزی؛ پدرام

7,000,000 1397/12/16 1397/12/14

•خواهشمند است پیش از معرفی کارشناسان ،از به حد نصاب رسیدن و تشکیل دوره اطمینان حاصل نمایید.
•به شهریههای فوق  9درصد بابت مالیات و عوارض افزوده خواهد شد.
•شهریه شامل بسته آموزشی ،پذیرائی ،صدور گواهینامه میباشد.
•پتـرو دانش افــزار آمادگی دارد تا به درخواست متقاضیان هر یک از این دوره ها را بصورت سفارشی در محل مورد نظر ایشان برگزار نماید.
مهندسی ایمنی و HSE

مهندسی فرآیند
مهندسی مکانیک

1397/10/01
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