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اعالم زمان و نحوه برگزاری کارگاههای تخصصی
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حضور در کارگاه مربوطه اعطاء خواهد شد.

 25-20نفر

 8ساعت

 25نفر

 3ساعت

 15نفر

 2/500/000ریال
 1/000/000ریال

نشانی دبیرخانه هامیش :تهران ،خیـابان کارگر شاملی ،پردیس فنی دانشگا تهران ،ساختامن مرکزی ،طبقه همکف

تلفن021-88225370 :

 1/000/000ریال
با  %20تخفیف دانشجویی

3

شناساییپتروفیزیکی-
آزمایشگاهیکانیهایرسی

اشنایی با کانیهای رسی
مهندس
اهمیت شناسایی نوع ،مقدار و الگوی توزیع کانیهای رسی
گلناز جوزانی کهن
از دیدگاه مهندسی مخزن
دانشکدهمهندسیمعدن
آشنایی با روشهای متداول شناسایی کانیهای رسی
دانشکده فنی دانشگاه
شناسایی کانیهای رسی با استفاده از انواع کراس پالتهای پتروفیزیکی
تهران
شناسایی کانیهای رسی به روش طیف سنجی پراش پرتو ایکس (،)XRD
آنالیز حرارتی ِ() DTA-TGA

اعالم میگردد

2

کاربرد مکانیک سنگ نمک در
صنعتذخیرهسازیزیرزمینی
هیدروکربن

معرفی سنگ نمک و سازندهای نمکدار و دالیل اهمیت
کاربردهای سنگ نمک و استفاده از سازندهای نمکدار
مکانیک سنگ نمک جهت ذخیرهسازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری
معرفی نرم افزار  LOCASدر زمینه ذخیرهسازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

مهندس امین عسگری

مدت زمان ظرفیت هزینه(ریال)

مکان

اعالم میگردد

چهارشنبه1393/2/31
 13:30الی 17

1

شبیه سازی فرایند ذخیره سازی
گاز در مخازن تخلیه شده

دکتر رضا آذین

Iran’s Gas Profile
Underground Gas Storage, concepts, methods, challenges
Simulation Study of Underground Gas Storage in One of
Iranian Depleted fractured Gas Reservoirs
Model Description: Rock & Fluid Properties
ECLIPSE E300 Code Description
Scenario Development
Results and Discussion
Concluding Remarks

زمان

سالن سمعی و بصری
دانشکدهمهندسیشیمی

پنج شنبه 1393/3/1
 8:30الی 12
 13:30الی 17

ردیف

عنوانکارگاه

مدرس

سرفصلهایکارگاه

 4-3ساعت
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 4ساعت

 30-25نفر

 3/000/000ریال

 2ساعت
 2ساعت
 3ساعت

 30-25نفر
 30-25نفر
 30-25نفر

نشانی دبیرخانه هامیش :تهران ،خیـابان کارگر شاملی ،پردیس فنی دانشگا تهران ،ساختامن مرکزی ،طبقه همکف

تلفن021-88225370 :

اعالم میگردد

 2/000/000ریال

روششناساییبرنامهریزی
راهبردی در حوزه فناوریهای
ذخیرهسازی نفت و گاز

مرکزتحقیقاتسیاست
علمیکشور
(مهندسحسینحیرانی)

مبانی سند
هوشمندی فناوری
ارکان جهتساز
برنامه اقدامات و سیاستها
برنامه عملیاتی و رهنگاشت
برنامه ارزیابی و به روزرسانی

 2/000/000ریال

گروه صنعتی عمید
سناریوهای پیش روی آینده انرژی (مهندسمصطفیزمانیان
و
در دنیا
مهندس مهدی جعفری)

معرفی عوامل تاثیرکذار بر آینده انرژی دنیا
تحلیل ترند تغییرات این عوامل
تبیین سناریوهای پیش روی آینده انرژی دنیا
تحلیل استراتژیهای جهانی در هر سناریو

اعالم میگردد

پنج شنبه 1393/3/1
 9الی 12

7

مرکزتحقیقاتسیاست
علمیکشور
(مهندس مسلم موسوی)

مفاهیم فناوری
مفهوم مدیریت فناوری
شناسایی فناوری
ارزیابی و انتخاب فناوری
پیش بینی فناوری
اکتساب فناوری
استراتژی فناوری

اعالم میگردد

 2/000/000ریال

6

تعریف و اهمیت نوآوریهای فناورانه
پژوهشکدهسیاستگذاری تبیین انقالب های فناورانه
تبین نظامهای نوآوری بخشی -تکنولوژیک
علم ،فناوری و صنعت
ویژگیهای نظامهای نوآوری در صنعت نفت وگاز
(دکتر علی ملکی
و دکتر ابراهیم سوزنچی) کارگاه تحلیل نظام نوآوری فناوری ذخیرهسازی زیرزمینی با رویکرد
سیاستگذاری

چهارشنبه1393/2/31
 8:30الی 12:30

5

در آمدی بر مبانی مدیریت
تکنولوژی

مدت زمان ظرفیت هزینه(ریال)

چهارشنبه1393/2/31
 14الی 16

4

تحلیل نظام نوآوری صنعت نفت
و گاز با رویکردی بر فناوری
ذخیرهسازیزیرزمینی

سرفصلهایکارگاه

زمان

مکان

چهارشنبه1393/2/31
 14الی 16

ردیف

عنوانکارگاه

مدرس

کارگاههای تخصصی هامیش ملی ذخیرهسازی زیرزمینی نفت و گاز

فکس021-82084452 :

www.ugos.ir

اعالم میگردد
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کارگاههای تخصصی هامیش ملی ذخیرهسازی زیرزمینی نفت و گاز

مدت زمان ظرفیت هزینه(ریال)

 8ساعت

 20نفر

 800/000ریال

 3ساعت

 30نفر

 2ساعت

30نفر

 1/000/000ریال

نشانی دبیرخانه هامیش :تهران ،خیـابان کارگر شاملی ،پردیس فنی دانشگا تهران ،ساختامن مرکزی ،طبقه همکف

تلفن021-88225370 :

 550/000ریال

10

اهمیت پدافند غیرعامل در شبکه
پخش نفت با محوریت خصوصی

انجمن پدافند غیر عامل

آشنایی با شبکه پخش
آشنایی با پدافند غیرعامل
نقش خصوصی سازی در نفت
جایگاه خصوصی سازی در مصون سازی شبکه پخش
آشنایی تهدیدات فراروی
خصوصی و پایداری ملی

پنج شنبه 1393/3/1
 8الی 12
 13الی 17

9

نقش ذخیرهسازی نفت و گاز در
تحققاقتصادمقاومتی

مهندس پویان رنجبر

ادبیات اقتصاد مقاومتی در حوزهی انرژی
بازار و مصارف نفت و گاز و پارامترهای موثر بر آن
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نقش ایران در بازارهای مصرف نفت و گاز
رویکردهای پدافند غیرعامل در ذخیرهسازی نفت و گاز
راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق ذخیرهسازی نفت و گاز

اعالم میگردد

پنج شنبه 1393/3/1
 9الی 12

8

مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست ()HSE-MS

مهندسمهرزاد
ابراهی مزاده

مسائل کاربردی ایمنی-بهداشت و محیط زیست در صنایع
تشریح کامل سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت و محیط زیست
( -)HSE-MSطرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت و محیط
زیست
 – HSE PLANمقدمهای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی
 -EIAارزیابی و مدیریت ریسک شغلی و زیست محیطی
آشنایی ،تشریح و کاربرد استاندارهای ISO 9000- OHSAS 18000- ISO 14000
و ارتباط آن با سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
( )HSE-MSدر محیط کار

زمان

چهارشنبه1393/2/31
 10الی 12

ردیف

عنوانکارگاه

مدرس

سرفصلهایکارگاه

مکان

فکس021-82084452 :

اعالم میگردد

سالن سمعی و بصری
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