
 

 

 

تعالیبسمه  

 

مهندسان نفت المللیبینانجمن -شاخه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف هایفعالیت  

 

 (32/9/99برگزاری سمینار تخصصی با همکاری دانشگاه امیرکبیر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) -1

 (13/11/99مهندسان نفت در وزارت نفت ) المللیبین بخش مرکزی انجمنتوسط برگزاری سمینار تخصصی  -3

 (7/13/99فرستادن دانشجو برای گذراندن هفته تخصصی در دانشگاه گوبکین به روسیه ) -2

 (19/13/99و13/13/99در سطح بین دانشگاهی) land mark افزارنرمبرگزاری دوره تخصصی  -9

 (11/13/99)رایگان برای دانشجویان دانشکده صورتبه Eclipse 100 افزارنرمبرگزاری دوره تخصصی  -5

برگزاری دوره تخصصی انتخاب سرمته با همکاری شرکت ملی حفاری در سطح کشوری و با حضور دانشجویان  -6

 (11/13/99دانشگاه کشور) 11بیش از 

همکاری شرکت ملی حفاری در سطح کشوری و با حضور دانشجویان  دوره تخصصی کنترل فوران چاه با برگزاری -7

 (11/13/99دانشگاه کشور ) 11بیش از 

 (نصببرای سایت کامپیوتر دانشکده ) در حال  kappa (well test)افزارنرملایسنس  35پیگیری برای گرفتن  -1

 (32/1/95سمینار تخصصی با حضور دکتر پولادی درویش )-9

 7/3/1295،  1/3/1295،  39/1/1295در سطح بین دانشگاهی )  Petrel RE افزارینرمبرگزاری دوره -11

،12/3/1295 ) 

 (1/3/95،  1/3/95در سطح بین دانشگاهی ) COMSOLی افزارنرمبرگزاری دوره -11

 (7/3/95در سطح بین دانشگاهی ) Iran WPC (YC)برگزاری سمینار معرفی  -13

 



 

 

 

 

  (12/3/95صنعتی شریف با پژوهشکده بالادستی ) از دانشگاههمکاری دررویداد بازدید دانشجویان امپریال کالج -12

کمیته ملی جوانان شرکت ملی نفت در  در غرفهدانشجویی دانشگاه شریف  در شاخهها یتفعالمعرفی -19

 (95/3/95،11/3/95،19/3/17 ،95/3/16نفت ،گاز و پتروشیمی) المللیینبنمایشگاه 

با همکاری کمیته ملی جوانان ایران در  ی پلیمریهاروشبرگزاری سمینار با موضوع ازدیاد برداشت توسط -15

 (19/3/95) شورای جهانی نفت

 (33/3/95تخصصی سیالات حفاری با همکاری شرکت سیالات حفاری پارس ) دورهبرگزاری -16

ای ی تخصصی مهندسی حفاری در تابستان در شرکت ملی حفاری برهادورههماهنگی برای برگزاری -17

 برنامه تابستان((دانشجویان

 RETINA (9/2/95) سازیهشببومی  افزارنرمبرگزاری سمینار معرفی -11

 ی خصوصی و دولتیهاشرکتی دانشجویان کارشناسی در کارآموزپیگیری -19

 ی دانشجویان ارشد مهندسی نفت دانشکدههاپروژهپیگیری صنعتی کردن -31

 رتینا با همکاری شرکت تفاهم )برنامه تابستان( افزارنرمصی برگزاری دوره تخص -31

 :باشندمی دسترسیقابلزیر  هایپایگاهاطلاعات انجمن در  
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