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  دی

 *شهریه )ریال( مدت دوره تاریخ برگزاری عنوان کد دوره ردیف

1 BE-M 
 دوره آموزشی قیر و مواد قیری

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 01/10/1400

2 GR-M 
 دوره آموزشی گریس

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 02/10/1400

3 AN-M 
 دوره آموزشی مایعات خنک کننده

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 05/10/1400  000/000/25 

4 QC-M 
 دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

 ]تئوری و یا مجازی[
ساعت 8روز /  1 09/10/1400  000/000/10 

5 LU-M 
 آموزشی روانکارهادوره 

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 14/10/1400  000/000/25 

6 GC-M 
 دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 18/10/1400

7 HC-M 
 دوره آموزشی هیدروکربن سبک و سنگین

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 19/10/1400  000/000/25 

8 SO-M 
 دوره آموزشی محلول سازی عمومی

 ]تئوری و عملی [
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 21/10/1400

9 UN-M 
 دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت

 ]تئوری [
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 23/10/1400

10 RE-M 
 دوره آموزشی مدیریت ریسک

 ] مجازی[
 000/000/10 ساعت 8روز /  1 27/10/1400

11 AAS-M 
 جذب اتمیدوره آموزشی 

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 28/10/1400

12 ISO-M 
 17025آشنایی با الزامات استاندارد  دوره آموزشی

 ]تئوری و یا مجازی[
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 29/10/1400
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 بهمن

 *شهریه )ریال( مدت دوره تاریخ برگزاری عنوان کد دوره ردیف

1 QC-M 
 کنترل کیفیت عمومی دوره آموزشی

 ]تئوری و یا مجازی[
 000/000/10 ساعت 8روز /  1 02/11/1400

2 GR-M 
 دوره آموزشی گریس

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 03/11/1400

3 AN-M 
 دوره آموزشی مایعات خنک کننده

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 07/11/1400  000/000/25 

4 BE-M 
 آموزشی قیر و مواد قیریدوره 

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 10/11/1400  000/000/25 

5 GC-M 
 دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 14/11/1400

6 LU-M 
 دوره آموزشی روانکارها

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 17/11/1400  000/000/25 

7 HC-M 
 دوره آموزشی هیدروکربن سبک و سنگین

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 18/11/1400  000/000/25 

8 SO-M 
 دوره آموزشی محلول سازی عمومی

 ]تئوری و عملی [
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 20/11/1400

9 UN-M 
 دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت

 ]تئوری [
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 23/11/1400

10 RE-M 
 دوره آموزشی مدیریت ریسک

 ] مجازی[
 000/000/10 ساعت 8روز /  1 25/11/1400

11 AAS-M 
 جذب اتمیدوره آموزشی 

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 25/11/1400

12 ISO-M 
 17025آشنایی با الزامات استاندارد  دوره آموزشی

 ]تئوری و یا مجازی[
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 27/11/1400
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 اسفند

 *شهریه )ریال( مدت دوره تاریخ برگزاری عنوان کد دوره ردیف

1 QC-M 
 دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی

 ]تئوری و یا مجازی[
 000/000/10 ساعت 8روز /  1 01/12/1400

2 GR-M 
 دوره آموزشی گریس

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 03/12/1400

3 UN-M 
 دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت

 ]تئوری [
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 05/12/1400

4 AN-M 
 دوره آموزشی مایعات خنک کننده

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 12/12/1400  000/000/25 

5 BE-M 
 دوره آموزشی قیر و مواد قیری

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 15/12/1400  000/000/25 

6 RE-M 
 دوره آموزشی مدیریت ریسک

 ] مجازی[
 000/000/10 ساعت 8روز /  1 17/12/1400

7 GC-M 
 دوره آموزشی کروماتوگرافی گازی

 ]تئوری و عملی [
 000/000/25 ساعت 8روز /  1 19/12/1400

8 LU-M 
 دوره آموزشی روانکارها

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 21/12/1400  000/000/25 

9 HC-M 
 دوره آموزشی هیدروکربن سبک و سنگین

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 24/12/1400  000/000/25 

10 SO-M 
 دوره آموزشی محلول سازی عمومی

 ]تئوری و عملی [
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 26/12/1400

11 AAS-M 
 جذب اتمیدوره آموزشی 

 ]تئوری و عملی [
ساعت 8روز /  1 25/12/1400  000/000/25 

12 ISO-M 
 17025آشنایی با الزامات استاندارد  دوره آموزشی

 ]تئوری و یا مجازی[
 000/000/15 ساعت 8روز /  1 26/12/1400
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        مایعات خنک کننده آموزشی  دوره عنوان:

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  /اختصاصینوع ارائه: عمومی و عملی نوع دوره: تئوری

 آزمون ها سرفصل: 

o :تئوری 

 خودرو ییرنگ نها یکلر، مقدار آب، اثر بر رو ونیخاکستر، 

o :عملی و تئوری 

 یا شهیش ظروف در یکف، خوردگ ره،یذخ تییای، قل pHانجماد، نقطه جوش،  ته،یدانس

 روانکارها       آموزشی  دوره عنوان:

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  نوع ارائه: عمومی/اختصاصی نوع دوره: تئوری و عملی

  آزمون هاسرفصل: 

o :تئوری 

 یمانده، خاکستر، خاکستر سولفاته، شاخص گرانرو یگوگرد، کربن باق ،یخوردگ ته،یدانس

o :عملی و تئوری 

 TBN، TAN ،یبرش یداری، پا CCSاز آب، اشتعال، کف، نواک،  یریجداپذ زش،یر ،یگرانرو

        هیدروکربن های سبک و سنگینآموزشی  دورهعنوان: 

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  نوع ارائه: عمومی/اختصاصی تئوری و عملینوع دوره: 

 سرفصل آزمون ها: 

o :تئوری 

 یخاکستر، گام، شاخص ستان، رنگ، خوردگ

o :عملی و تئوری 

 دروژنیه دیمرکاپتان و سولف ،یاشتعال، گرانرو ته،یدانس ر،یگوگرد، تقط ،یابر زش،یر
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 گریس        آموزشی  دورهعنوان: 

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  نوع ارائه: عمومی/اختصاصی نوع دوره: تئوری و عملی

 سرفصل آزمون ها: 

o :تئوری 

 ،یمس غهیت یآزاد، خوردگ ییایآزاد، قل دیاس ر،یاشتعال، خاکستر سولفاته، آب به روش تقط

 یگرانرو

o :عملی و تئوری 

 شدن، مقاومت در برابر شستشو، ذرات سخت ینفوذ قبل و بعد از کار، نقطه قطره ا

        و مواد قیری قیر آموزشی  دورهعنوان: 

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  نوع ارائه: عمومی/اختصاصی نوع دوره: تئوری و عملی

 :سرفصل آزمون ها 

o :تئوری 

 ریآب به روش تقط ت،یجرم، حالل رییوزن مخصوص، آزمون لکه، تغ

o :عملی و تئوری 

 D402 ریاشتعال، کشش، تقط ،یدرجه نفوذ، نقطه نرم

  ی    عموم تیفیکنترل ک آموزشی  دورهعنوان: 

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  نوع ارائه: عمومی/اختصاصی مجازیتئوری و یا نوع دوره: 

 سرفصل: 

 هیپا میف و مفاهیتعار -1

 تیفیک تیریمد یجنبه ها -2

 تیفیک تیریاصول مد -3

 یاستاندارد و استانداردساز -4

 (5Sو  PDCA چرخه) تیفیبه ک یابیدست یکردهایرو -5

 نمودار پارتو(-2 ستومیه-1) تیفیدر کنترل ک یکاربرد فنون آمار -6

 (ی)به صورت کل یکارگروه -7

 تیفیاقتصاد ک -8

10 
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  ISO17025:2017 یالزامات و مستندساز حیتشرآموزشی  دوره عنوان: 

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  نوع ارائه: عمومی مجازیتئوری و یا نوع دوره: 

 سرفصل: 

 دامنه کابرد -1

 یمراجع الزام -2

 فیاصطالحات و تعار -3

 یالزامات عموم -4

 یالزامات ساختار -5

 الزامات منابع -6

 یندیالزامات فرا -7

 تیریمد ستمیالزمات س -8

 (GCکروماتوگرافی گازی )آزمایشگر دستگاه دوره آموزشی عنوان: 

 ساعت( 30روز ) 4مدت دوره:  نوع ارائه: تخصصی عملینوع دوره: تئوری و 

  :سرفصل 

 

o یز در دستگاه کروماتوگرافی گازی کردن محلول های شیمیایی مورد آنالماده توانایی آGC 

o  توانایی وصل کردن تجهیزات جانبی دستگاهGC 

o  توانایی آماده آنالیز کردنGC 

o  توانایی تزریق نمونه استاندارد به دستگاهGC 

o  توانایی بررسی گراف ها جهت کنترلGC 

o ق نمونه مجهول و گرفتن گراف آن هاتزری توانایی 

o توانایی تعیین غلظت نمونه ها و تفسیر نتایج آن ها 
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 دوره آموزشی مدیریت ریسکعنوان: 

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  تخصصینوع ارائه:  مجازینوع دوره: 

  :سرفصل 

o  الزامات استانداردISO 17025 در خصوص مدییت ریسک 

o مقدمه ای بر مدیریت ریسک در آزمایشگاه 

o اصطالحات و تعاریف مربوط به مدییت ریسک 

o فرایند مدیریت ریسک در آزمایشگاه 

o کارگاه های آموزشی مدیریت ریسک 

o  فرایند اندازه گیریارزیابی ریسک های تصمیم گیری در 

o )شناسایی ریسک های تصمیم گیری در فرایند اندازه گیری )پذیرش و رد اشتباه 

o  تحلیل ریسک 

o )مقابله با ریسک های تصمیم گیری در فرایند اندازه گیری )پذیرش و رد اشتباه 
 

 دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیتعنوان: 

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  تخصصینوع ارائه:  تئوری نوع دوره: 

  :سرفصل 

 

o مقدمه ای بر ارزشیابی عدم قطعیت 

o آشنایی با مفاهیم پایه در عدم قطعیت 

o مراحل محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری 

o اهمیت ارزشیابی عدم قطعیت 

o کارگاه های آموزشی محاسبه عدم قطعیت 
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 دوره آموزشی جذب اتمیعنوان: 

 ساعت( 8روز ) 1مدت دوره:  تخصصینوع ارائه:   تئوری و عملینوع دوره: 

  :سرفصل 

 

o مفاهیم جذب اتمی 

o استاندارد خوانی 

o  محاسبات و تهیه محلول های استاندارد 

o آشنایی با اجزای دستگاه 

o نحوه راه اندازی دستگاه 
 

 :توجه 

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

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

 ، مدارس، انجمن های صنفیها، دانشگاه ها سازمان ،یدیتول یواحد ها بنا به درخواست ،و صنایع شیمیایی ینفت

 دارد.و . . . را در محل و زمان کارفرما و صنعتی مراکز آموزشی و آزمایشگاهی 

 زیر تماس حاصل نمایید. یات بیشتر و ثبت نام با شماره هاجهت کسب اطالع

 09901902947 و 81-65611579-021


