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 .است سرفصل دوره های آموزشی در جدول سرفصل های آموزشی شرح داده شده ❖

 به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. آموزشی برگزاری دوره/کارگاه های  ❖

ی  نفت یفرآورده ها نهیدر زم تئوری و عملی، سمینار و همایش یآموزش یدوره هابرگزاری  یمرکز همواره آمادگ  نیا ❖

مراکز آموزشی   ،، انجمن های صنفی و صنعتی ، مدارس ها  ها، دانشگاه  سازمان  ،یدیتول  یواحد ها  در و صنایع شیمیایی 

 دارد.خواست کارفرما را در محل و زمان پیشنهادی بنا به درو . . . و آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه آذرهفته اول 

 مدت دوره ساعت  برگزاری  تاریخ برگزاری عنوان دوره ردیف 

 ساعت 8 17:00الی  8:30 07/09/1401 آزمون های ضدیخ تئوری و عملی آشنایی با دوره  1

 ساعت 8 17:00الی  8:30 08/09/1401 تئوری و عملی آشنایی با آزمون های قیر دوره  2

 ساعت 8 17:00الی  8:30 09/09/1401 تئوری و عملی آشنایی با آزمون های روانکاردوره  3
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 .است سرفصل دوره های آموزشی در جدول سرفصل های آموزشی شرح داده شده ❖

 به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. آموزشی برگزاری دوره/کارگاه های  ❖

ی  نفت یفرآورده ها نهیدر زم تئوری و عملی، سمینار و همایش یآموزش یدوره هابرگزاری  یمرکز همواره آمادگ  نیا ❖

مراکز آموزشی   ،، انجمن های صنفی و صنعتی ، مدارس ها  ها، دانشگاه  سازمان  ،یدیتول  یواحد ها  در و صنایع شیمیایی 

 دارد.در محل و زمان پیشنهادی بنا به درخواست کارفرما را و . . . و آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه آذرهفته دوم 

 ساعت  برگزاری  تاریخ برگزاری عنوان دوره ردیف 
مدت  

 دوره 

 دوره کنترل کیفیت آماری حین فرآیند تولید   4

(SPC) 

12/09/1401   

 الی  

13/09/1401 

 21الی 15
روز  2

 ( ساعت12)

5 
 آزمون های تئوری و عملی آشنایی با دوره 

 هیدروکربن های سبک و سنگین 
 ساعت 8 17:00الی  8:30 13/09/1401

 ساعت 8 17:00الی  8:30 14/09/1401 تئوری و عملی آشنایی با آزمون های ضدیخ دوره  6

 ساعت 8 17:00الی  8:30 16/09/1401 دوره تئوری و عملی آشنایی با آزمون های روانکار 7
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 .است سرفصل دوره های آموزشی در جدول سرفصل های آموزشی شرح داده شده ❖

 به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. آموزشی برگزاری دوره/کارگاه های  ❖

ی  نفت یفرآورده ها نهیدر زم عملی، سمینار و همایشتئوری و  یآموزش یدوره هابرگزاری  یمرکز همواره آمادگ  نیا ❖

مراکز آموزشی   ،، انجمن های صنفی و صنعتی ، مدارس ها  ها، دانشگاه  سازمان  ،یدیتول  یواحد ها  در و صنایع شیمیایی 

 دارد.در محل و زمان پیشنهادی بنا به درخواست کارفرما را و . . . و آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 ماه  آذرهفته سوم  

 مدت دوره ساعت  برگزاری  تاریخ برگزاری عنوان دوره ردیف 

 ساعت 8 17:00الی  8:30 20/09/1401 تئوری و عملی آشنایی با آزمون های گریس دوره  8

9 
 تئوری و عملی آشنایی با آزمون های دوره 

 کروماتوکرافی گازی 
 ساعت 8 17:00الی  8:30 21/09/1401

 ساعت 8 17:00 ی ال 8:30 22/09/1401 جذب اتمی    هایتئوری و عملی آشنایی با آزمون دوره  10

 ساعت 8 17:00 ی ال 8:30 23/09/1401 تئوری و عملی آشنایی با آزمون های روانکاردوره  11

 ساعت 4 19الی  15 24/09/1401 آشنایی با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد   دوره 12

 ساعت 8 16الی 8 25/09/1401 کیفیت( کنترل کیفیت عمومی )اصول کنترل دوره  13
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 .است سرفصل دوره های آموزشی در جدول سرفصل های آموزشی شرح داده شده ❖

 به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. آموزشی برگزاری دوره/کارگاه های  ❖

ی  نفت یفرآورده ها نهیدر زم تئوری و عملی، سمینار و همایش یآموزش یدوره هابرگزاری  یمرکز همواره آمادگ  نیا ❖

 ی مراکز آموزش  ،، انجمن های صنفی و صنعتی ، مدارس ها  ها، دانشگاه  سازمان  ،یدیتول  یواحد ها  در و صنایع شیمیایی 

  دارد.خواست کارفرما را در محل و زمان پیشنهادی بنا به درو . . . و آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهآذر هفته چهارم  

 مدت دوره ساعت  برگزاری  تاریخ برگزاری عنوان دوره ردیف 

14 
 آزمون های  وری و عملی آشنایی بائدوره ت

 هیدروکربن های سبک و سنگین 
 ساعت 8 17:00الی 8:30 27/09/1401

 ساعت 8 17:00الی  8:30 28/09/1401 دوره تئوری و عملی آشنایی آزمون های با قیر  15

ضدیخ  با ییآشنا یو عمل  یتئور دوره 16  ساعت 8 17:00الی  8:30 30/09/1401 
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 .است سرفصل دوره های آموزشی در جدول سرفصل های آموزشی شرح داده شده ❖

 به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. آموزشی برگزاری دوره/کارگاه های  ❖

ی  نفت یفرآورده ها نهیدر زم تئوری و عملی، سمینار و همایش یآموزش یدوره هابرگزاری  یمرکز همواره آمادگ  نیا ❖

مراکز آموزشی   ،، انجمن های صنفی و صنعتی ، مدارس ها  ها، دانشگاه  سازمان  ،یدیتول  یواحد ها  در و صنایع شیمیایی 

 دارد.در محل و زمان پیشنهادی بنا به درخواست کارفرما را و . . . و آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دی  ماه هفته اول 

 مدت دوره ساعت  برگزاری  تاریخ برگزاری عنوان دوره ردیف 

 ساعت 8 16الی  8 02/10/1401 آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی دوره  1

 ساعت 8 17:00الی  8:30 04/10/1401 آزمون های گریس آشنایی با  یو عمل  یتئور دوره 2

 ساعت 8 17:00الی  8:30 05/10/1401 آزمون های روانکارآشنایی با  یو عمل  یتئور دوره 3

4 
 های  آزمونآشنایی با  یو عمل  یتئور دوره

 هیدروکربن های سبک و سنگین 
 ساعت 8 17:00الی  8:30 07/10/1401
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 .است سرفصل دوره های آموزشی در جدول سرفصل های آموزشی شرح داده شده ❖

 به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. آموزشی برگزاری دوره/کارگاه های  ❖

ی  نفت یفرآورده ها نهیدر زم تئوری و عملی، سمینار و همایش یآموزش یدوره هابرگزاری  یمرکز همواره آمادگ  نیا ❖

مراکز آموزشی   ،، انجمن های صنفی و صنعتی ، مدارس ها  ها، دانشگاه  سازمان  ،یدیتول  یواحد ها  در و صنایع شیمیایی 

 دارد.در محل و زمان پیشنهادی بنا به درخواست کارفرما را و . . . و آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه  دی دوم  هفته 

 مدت دوره ساعت  برگزاری  برگزاریتاریخ  عنوان دوره ردیف 

 کنترل کیفیت آماری حین فرآیند تولید  دوره  5

(SPC) 

10/10/1401 

 الی 

11/10/1401 

 21الی15
 دو روز       

 ساعت( 12)

 ساعت 8 17:00الی  8:30 12/10/1401 های ضدیخ  آزمونآشنایی با  یو عمل  یتئور دوره 6

 ساعت 8 17:00الی  8:30 13/10/1401 های قیر  آزمونآشنایی با  یو عمل  یتئور دوره 7

 ساعت 8 17:00الی  8:30 14/10/1401 های روانکار آزمونآشنایی با  یو عمل  یتئور دوره 8

 16الی  8 16/10/1401 دوره کنترل کیفیت عمومی )اصول کنترل کیفیت(  9
 

 ساعت 8
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 .است سرفصل دوره های آموزشی در جدول سرفصل های آموزشی شرح داده شده ❖

 به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. آموزشی برگزاری دوره/کارگاه های  ❖

ی  نفت یفرآورده ها نهیدر زم تئوری و عملی، سمینار و همایش یآموزش یدوره هابرگزاری  یمرکز همواره آمادگ  نیا ❖

مراکز آموزشی   ،، انجمن های صنفی و صنعتی ، مدارس ها  ها، دانشگاه  سازمان  ،یدیتول  یواحد ها  در و صنایع شیمیایی 

 دارد.خواست کارفرما را در محل و زمان پیشنهادی بنا به درو . . . و آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه هفته سوم دی 

 عنوان دوره ردیف 
تاریخ  

 برگزاری 
 مدت دوره ساعت  برگزاری 

10 
 آشنایی با آزمون های  یو عمل  یتئور دوره

 کروماتوگرافی گازی 
 ساعت 8 17:00الی  8:30 19/10/1401

11 
 آشنایی با آزمون های  یو عمل  یتئور دوره

 هیدروکربن های سبک و سنگین  
 ساعت  8 17:00الی  8:30 20/10/1401

 ساعت 8 17:00الی  8:30 21/10/1401 آشنایی با آزمون های روانکار یو عمل  یدوره تئور 12
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 .است سرفصل دوره های آموزشی در جدول سرفصل های آموزشی شرح داده شده ❖

 به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. آموزشی برگزاری دوره/کارگاه های  ❖

ی  نفت یفرآورده ها نهیدر زم تئوری و عملی، سمینار و همایش یآموزش یدوره هابرگزاری  یمرکز همواره آمادگ  نیا ❖

مراکز آموزشی   ،، انجمن های صنفی و صنعتی ، مدارس ها  ها، دانشگاه  سازمان  ،یدیتول  یواحد ها  در و صنایع شیمیایی 

 دارد.در محل و زمان پیشنهادی بنا به درخواست کارفرما را و . . . و آزمایشگاهی 

 

 

 

 

 

 

 ماه هفته چهارم دی 

 مدت دوره ساعت  برگزاری  تاریخ برگزاری عنوان دوره ردیف 

13 
الزامات عمومی برای احراز صالحیت آزمایشگاه های  دوره 

 آزمون و کالیبراسیون

24/10/1401 

 الی  

25/10/1401 

   21الی15 
 روز  2

 ساعت(12)

 ساعت 8 17:00الی  8:30 25/10/1401 جذب اتمی   آشنایی با آزمون های یو عمل  یتئور دوره 14

 ساعت  8 17:00الی  8:30 26/10/1401 ضدیخ آزمون های آشنایی با  یو عمل  یتئور دوره 15

 ساعت 8 17:00الی  8:30 28/10/1401 آشنایی با آزمون های گریس  یو عمل  یتئور دوره 16

 کنترل کیفیت آماری دوره  17

(SQC) 
 ساعت   8 16الی  8 30/10/14011
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 دوره تئوری و عملی ضدیخ        سرفصل آزمون های 

 :  دوره تئوری آشنایی با آزمون های ضدیخ  ►    

 ی، اشه یش ظروف در ی، خوردگ کف ،  ره یذخ  تیی ای، قل pH،  ، نقطه جوش انجمادنقطه  ،  تهیدانس

 ، خاکستر کلر ونی

 :  دوره عملی آشنایی با آزمون های ضدیخ  ►   

 ی، اشه یش ظروف در ی ، خوردگ کف ،  ره یذخ تیی ای، قل pH،  ، نقطه جوش انجماد نقطه ،  دانسیته      

 ، خاکسترکلر ونی      

 دوره تئوری و عملی روانکارها    سرفصل آزمون های
 

 : دوره تئوری آشنایی با آزمون های روانکارها   ►   

 ی، شاخص گرانرو  ،  ی برش یداری، پا CCS،  ، نواک  ، کف  ، اشتعال  از آب یریجداپذ ،  زش یرنقطه  ،ی گرانرو

 TBN   ، TAN، دانسیته، خوردگی نوار مس، ، خاکستر مانده  ی گوگرد، کربن باق

 

 

 

 

 : دوره عملی آشنایی با آزمون های روانکارها   ►    
 

 

 ی، شاخص گرانرو  ،  ی برش یداری، پا CCS،  ، نواک  ، کف  ، اشتعال  از آب یریجداپذ ،  زش یرنقطه  ،ی گرانرو

 TBN   ، TAN، دانسیته، خوردگی نوار مس، ، خاکستر مانده  ی گوگرد، کربن باق

 

 

 

 

 

 

 

 ( GCدستگاه کروماتوگرافی گازی )تئوری و عملی سرفصل دوره 

 
 اصول و مبانی کروماتوگرافی  ●

 کار با دستگاه جهت آنالیز  حدستگاه وری و شر ●

 آشنایی با نحوه تزریق نمونه  ●

 و نحوه تحلیل نتایج   DHAآشنایی با نرم افزار  ●

 آشنایی با نکات ایمنی کار با دستگاه  ●

10 
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 دوره تئوری و عملی هیدروکربن سبک و سنگین    سرفصل آزمون های 
 

 : دوره تئوری آشنایی با آزمون های هیدروکربن سبک و سنگین  ►

  ومرکاپتان   ، ی، گرانرو بسته و باز اشتعالنقطه  ته،یدانس ، ری، تقط  گوگرد ،ی شدن ابر نقطه   ،  زشیرنقطه 

 ، رنگ  ی نوار مسخوردگ  ،دروژنیه دیسولف

 

 :  ن یسبک و سنگ  دروکربن یه ی با آزمون ها   یی آشنا عملی دوره   ►      

  ومرکاپتان   ، ی، گرانروبسته و باز  اشتعالنقطه  ته،یدانس ، ری، تقط  گوگرد ،ی شدن ابر نقطه   ،  زشیرنقطه 

 ، رنگ  ی نوار مسخوردگ  ،دروژنیه دیسولف

 

 

 دوره تئوری و عملی قیر  سرفصل آزمون های

 

   : دوره تئوری آشنایی با آزمون های قیر   ►
 

 

 

 

 ، میزان آب  ، حاللیت در تری کلرواتیلن دانسیته ،  ، کشش  اشتعال  ،  ی، نقطه نرم  درجه نفوذ 

 

 

 

 : دوره عملی آشنایی با آزمون های قیر   ►
 

 

 

 

 ، میزان آب  ، حاللیت در تری کلرواتیلن دانسیته ،  ، کشش  اشتعال  ،  ی، نقطه نرم  درجه نفوذ 

   جذب اتمیدستگاه تئوری و عملی سرفصل دوره 

   جذب اتمیاصول و مبانی  ●        

 کار با دستگاه جهت آنالیز حدستگاه وری و شر  ●         

 آشنایی با نحوه تزریق نمونه   ●        

 آشنایی با نکات ایمنی کار با دستگاه   ●        

11 
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 ( کیفیت کنترل اصول ) عمومی کیفیت کنترل دوره سرفصل

          

 کیفیت  کنترل حوزه  در ها واژه  و تعاریف  ●   

 کیفیت  کنترل مبانی با آشنایی  ●   

 کیفیت  کنترل تاریخچه بر گذری  ●   

 خدمت/محصول  فرآیند،  سازی،  کیفی بر موثر عوامل  ●   

 آماری کیفیت کنترل در آن کاربرد و ها  آماره  بر مروری  ●   

 نواقص  بندی طبقه  ●   

 عملیاتی  های نمونه تمرین و کیفیت کنترل ابزار هفت تشریح   ●   

 سازی  استاندارد و کیفیت کنترل  ●   

 کیفیت  کنترل در برداری نمونه و بازرسی های شیوه  بر ای مقدمه  ●   

 ه منا واژه   ●   

 و توسعه نظام استاندارد  تیبا قانون تقو ییدوره آشنا سرفصل

          

 قانون  اتیکل:  فصل اول   ●   

 استاندارد  یسازمان مل یها  تیف و مامور یوظا انیب:  فصل دوم   ●   

 استاندارد یبر ارکان سازمان مل  یمرور : فصل سوم   ●   

 شده در قانون  فیتعر یجرائم و مجازات ها ح ی تشر:  چهارمفصل    ●   

 و بودجه  یمنابع مال انی: ب فصل پنج    ●   

 استاندارد  یمقررات سازمان مل  ری: سا فصل ششم   ●   
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 تولید  فرایند حین آماری کیفیت کنترل دوره سرفصل

            
 تیفیکنترل ک یبر مبان یمرور ●    

 دیتول تیفیدر کنترل ک دیمف یو آماره ها یآمار یها وهیبا ش ییآشنا ●     

 دیتول نیح راتییتغ صیو قابل تشخ یتصادف یعلت ها کیو تفک ییشناسا ●     

 کنترل  ینمودارها کیتکن یاساس میمفاه ●    

 ) نقص تعداد شمارش با( ها وصفی و متغیرها برای کنترل نمودارهای ●     

 کنترل تحت تولید فرایند تشریح ●     

 کنترل  از خارج تولید وضعیت  شناخت ●      

 تولید در کنترل حدود تعدیل ●     

 تولید در هشدار حدود بررسی ●     

 تولید در کنترل ی نمودارها تفسیر ●     

 تولید  فرایند کارایی شاخص محاسبه ●     

 تولید  بر نظارت در آنها کاربرد و کیفیت کنترل ابزارهای بر گذری ●     

 عملیاتی های نمونه حل و ارائه ●     

 

  :عناوین با جداگانه دوره 2 عنوان تحت  دوره این

 نقص تعداد شمارش و وصفی متغیرهای کنترل نمودارهای - 1 قسمت  تولید حین در آماری کیفیت کنترل های روش ➢  

 متغیرها  برای کنترل نمودارهای - 2 قسمت  تولید حین در آماری کیفیت کنترل های روش ➢  

 دوره، یک قالب   در گیرنده آموزش بیشتر استفاده  جهت  که است شده  تعریف استاندارد، ملی  سازمان مصوب  الزامی دورهای در

 . دارد وجود نیز جداگانه دوره 2 در سازمان، مصوب عناوین مطابق آن ارائه امکان و است یافته امتزاج باال، عنوان با
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 برداری  نمونه و بازرسی -  کیفیت مدیریت سیستم دورهسرفصل 

 

  (AQL) پذیرش  کیفی حد   اساس بر گیری نمونه بار یک های طرح- بازرسی برای گیری نمونه های رویه دوره 
 ((استاندارد ملی سازمان مصوب/ الزامی دوره))

 تعاریف  و ها واژه ●

 برداری نمونه و بازرسی در (AQL ) پذیرش کیفی حد تشریح  ●

 یافته  کاهش و گیرانه سخت ، نرمال بازرسی انواع تعریف  ●

 بازرسی سرگیری از و قطع و بازرسی انواع بین انتقال قوانین با آشنایی  ●

 (AQL )  پذیرش کیفی حد و بازرسی سطح انتخاب ●

 (AQL ) پذیرش کیفی حد اساس بر مستقل و تکی کیفی های مشخصه برای بهر به بهر بازرسی تفسیر  ●

 گیری  نمونه های طرح گزینش  ●

 σ و s روش دو به پذیرش برای گیری نمونه های طرح عملیاتی بررسی  ●

 OC) منحنی (عملکرد مشخصه های منحنی با کار تبیین ●

 نامه واژه  ●

 

 

 کننده تولید ریسک   کیفیت  شاخص لحاظ با گیری  نمونه  جفت های طرح   -  بازرسی برای گیری نمونه های رویه دوره 

(PRQ)   کننده  مصرف ریسک کیفیت شاخص و(CRQ)  
 ((استاندارد ملی سازمان مصوب/الزامی دوره))

 تعاریف و ها واژه  ●

 اختصاری نمادهای با آشنایی  ●

 ( CRQ ) کننده مصرف ریسک کیفیت و (PRQ ) کننده تولید ریسک کیفیت های شاخص تفسیر ●

 گیری  نمونه های طرح گیری کار به و انتخاب ●

 ها  انطباق عدم و منطبق نا اقالم برای گیری نمونه طرح کارگیری به  ●

 نشده  کوتاه و شده کوتاه های بازرسی در (ASSI )نمونه اندازه متوسط تعریف  ●

 ( AOQL )خروجی کیفیت متوسط حد و  ( AOQ )خروجی کیفیت متوسط  با آشنایی  ●

 OC) منحنی (عملکرد مشخصه های منحنی با کار تبیین ●

 ها انطباق عدم و منطبق نا های ح طر برای OC) منحنی (عملکرد مشخصه های منحنی تفسیر  ●

    نامه واژه ●
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  SQC یآمار تیفی کنترل ک دوره سرفصل

          

 ت یفیکنترل ک یبر مبان یمرور ●   

 ت ی فیدر کنترل ک دیمف  یو آماره ها یآمار تیف یبا کنترل ک ییآشنا ●   

 ی آمار تیفیداده ها در کنترل ک لیو تحل  هیو تجز یجمع آور  ●   

 ت ی ف یآن در کنترل ک یریو به کارگ یفراوان  عی جدول توز  یاتیعمل میترس   ●   

 ی فیک  یبا ابزارها  ییآشنا  ●   

 ت یفیو کاربرد آن در کنترل ک ستوگرامینمودار ه  ح یتوض  ●   

 ت یف ینمودار پارتو و کاربرد آن در کنترل ک ح یتشر  ●   

 ت یفینمودار پراکنش و کاربرد آن در کنترل ک ریتفس  ●   

 ت یفیکنترل و کاربرد آن ها در کنترل ک ینمودارها  نییتب  ●   

 ی همبستگ بیو ضر  یهمبستگ فیتعر  ●   

 ( یفیک  یها یو کاربرد آن ها در بررس الینومینرمال، پواسن و ب عیتوز)یاحتمال یها  عیبر توز  یمرور  ●   

 یآمار یبر آزمون ها یگذر  ●   

 واژه نامه  ●   

 

 و سنجش شیپا  یبرا ییراهنما -یمشتر  یصدا - تیف ی ک تیر یدوره مد سرفصل 

          

 ف یواژه ها و تعار ●   

 یمشتر  تیمفهوم رضا ●   

 یمشتر تیو سنجش رضا شی اصول راهنما در پا   ●   

 یمشتر تیو سنجش رضا شی چارچوب پا  نییتب   ●   

 یمشتر تیو سنجش رضا شی و توسعه در پا یزیر برنامه ، یطراح ح یتشر  ●   

 یمشتر  تیو سنجش رضا شی پا  اتیعمل یاجرا  ●   

 یانتظارات مشتر ییشناسا  ●   

 ی مشتر تیرضا یداده ها لیتحل  ●   

 ی مشتر تی حفظ و بهبود رضا  ●   

 

15 



 

www.iotcco.com 

1401آذر و دی   یسرفصل آموزشتقویم و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزش تیریمد یدوره آموزش  سرفصل

          

 ف یواژه ها و تعار    ●   

 ارزش  تی ر یاصول مد  نییتب  ●   

 ارزش  تی ریمد یریبه کار گ یچگونگ ح یتشر  ●   

 ارزش  تی ریمد  یروش ها و ابزارها   ●   

 ISO9000-2015 و واژگان یمبان - تی فیک تی ریمد ستمی س  یآموزشدوره  سرفصل 

          

 ف یواژه ها و تعار ●   

 ت ی فیک تی ریاصول مد  ح یتشر ●   

 ی اساس  میبا استفاده از اصول و مفاه تیف یک تیری مد ستمیس نی تکو  ●   

 واژه نامه    ●   
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 صالحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون سرفصل دوره آموزشی الزامات عمومی برای احراز 

 INSO -ISO-IEC 17025 

 ها شگاه یآزما  تی احراز صالح  یبرا یالزامات عموم ح یتشر    ●   

 ها شگاه یآزما  تی احراز صالح  یبرا یالزامات ساختار  فیتعر   ●   

 ها شگاه یآزما تیاحراز صالح  یالزامات منابع برا نیی تب   ●   

 ها شگاه یآزما تی احراز صالح  یبرا  یندیالزامات فرآ یبررس    ●   

 ها شگاه یآزما  تیاحراز صالح یبرا  تی ریمد ستمی الزامات س ریتفس   ●   

 ها شگاه یآزما یات یعمل  یندهایمحتمل فرآ  یها  یالگو یبررس   ●   

 واژه نامه   ●   

 یالملل نیو ب یمل یاستانداردها نیبا تدو ییدوره آشنا سرفصل

          

 (5استاندارد شماره  )رانیا یمل ینگارش استاندارد ها  وه یبا ساختار و ش ییآشنا  ●   

 یمل یاستانداردها نیمختلف تدو  یبر روش ها یمرور   ●   

 یمل یاستاندارد ها نی تدو ییمفاد روش اجرا ح یتشر  ●   

 شده  نیتدو  یمل یاستانداردها یدسته بند   ●   

 استاندارد   نیتدو  یمل یها  تهیبا کم ییآشنا  ●   

 پژوهش محور  یاستانداردها نی بر تدو یگذر  ●   

 ( اریسامانه سما) یاستاندارد مل نیسامانه جامع تدو  یمعرف  ●   

 ی الملل نیب  یاستانداردها نی تدو شنهادیپ  ییاجرا  یها وه ی با فرمت ها و ش ییآشنا  ●   
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