سرفصل دوره های آموزشی
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :محلول سازی در آزمایشگاه
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری و عملی

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه محلول سازی و آشنایی با تجهیزات و ظروف آزمایشگاهی
 oبیان حاالت غلظت محلول ها
 oمحلول سازی در آزمایشگاه
 oغلظت موالر و غلظت موالل
 oمحلول های درصد
 oقسمت در میلیون ()ppm
 oساخت محلول بافر
روش تدریس :اسالید/کارگاه عملی

آزمون :کتبی/عملی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :صحه گذاری روش های آزمون
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oتعاریف مرتبط با تصدیق و صحه گذاری
 oاصول و مفاهیم تصدیق روش های آزمون
 oاصول و مفاهیم صحه گذاری روش های آزمون
 oویژگی های روش های غیر استاندارد
 oتدوین روش های ابداعی آزمایشگاه
 oالزامات استاندارد  ISO/IEC17025:2017در خصوص صحه گذاری روش های آزمون
 oطرح صحه گذاری روش آزمون
 oیادآوری اصول ،فنون و تکنیک های آماری کاربردی
 oپارامترهای مورد بررسی در تصدیق و صحه گذاری روش آزمون
 oبررسی صحت و دقت
 oبررسی گزینش پذیری
 oبررسی استحکام
 oگستره روش اندازه گیری
 oعدم قطعیت روش اندازه گیری
 oارائه تکنیک های کاربردی و عملی در محاسبه
 oارائه مثال های کاربردی
روش تدریس :اسالیدآموزشی

آزمون :کتبی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :فرآورده های نفت خام (هیدروکربن های سبک و سنگین)
نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

 سرفصل:
 oمقدمه
 oآشنایی با صنایع باال دستی و پایین دستی نفت
 oآشنایی با نفت خام و اجزای آن
 oفرآیند تقطیر نفت خام و برش های آن
 oآشنایی با انواع هیدروکربن های سبک و سنگین (گازهای مایع شده ،بنزین ،گازوئیل ،نفت سفید ،نفت
کوره ،حالل های نفتی ،سوخت های گرمایی ،روغن های پایه ،موم های نفتی ،قیر و ) . . .
 oمروری بر عدد اکتان و عدد ستان
 oاکتان افزا و ادبلو
آزمون :کتبی

روش تدریس :اسالیدآموزشی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

عنوان :کارآموزی عملی هیدروکربن های سبک و سنگین
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری و عملی

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه و آشنایی
 oاستانداردخوانی
 oنکات آزمون ها
 oآزمون های آزمایشگاهی (تئوری)
 oرنگ – ریزش – ابری – گوگرد  -میزان آب  -مرکاپتان و هیدروژن سولفید  -شاخص ستان
 oآزمون های آزمایشگاهی (عملی)
o

گرانروی – تقطیر -تقطیر در خالء  -خاکستر -اشتعال – خوردگی – گام – عدد اکتان

روش تدریس :اسالید/کارگاه عملی

آزمون :کتبی
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بسته آموزشی :پکیج اختصاصی
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :گریس ها
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه
 oساختار و اجزای تشکیل دهنده
 oگریس های پایه لیتیم ،کلسیم ،سدیم و بنتون
 oمزایا ،معایب و محدودیت های گریس
 oفرآیند تولید گریس
o

مواد افزودنی ( )Additivesگریس
آزمون :کتبی

روش تدریس :اسالیدآموزشی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

عنوان :کارآموزی عملی گریس
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری و عملی

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه و آشنایی
 oاستانداردخوانی
 oنکات آزمون ها
 oآزمون های آزمایشگاهی (تئوری)
 oاسید آزاد  -قلیای آزاد
 oآزمون های آزمایشگاهی (عملی)
o

نفوذ قبل و بعد از کار –  - NLGIقطره شدن  -مقاومت در برابر شستشو  -ذرات سخت – ویسکوزیته
– نقطه اشتعال – تقطیر D86

روش تدریس :اسالید/کارگاه عملی

آزمون :کتبی
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بسته آموزشی :پکیج اختصاصی
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :مایعات خنک کننده موتور (ضدیخ  /ضد جوش)
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه
 oساختار و اجزای تشکیل دهنده مایعات خنک کننده
 oگلیکول
 oانواع مایعات خنک کننده (نوع  5 ،4 ،3 ،2 ،1و )6
 oفرآیند تولید
 oآشنایی با ادتیوها (مواد افزودنی)
 oویژگی ها
آزمون :کتبی

روش تدریس :اسالیدآموزشی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

عنوان :کارآموزی عملی ضدیخ
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری و عملی

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه و آشنایی
 oاستانداردخوانی
 oنکات آزمون ها
 oآزمون های آزمایشگاهی (تئوری)
 oنقطه انجماد  -قلیائیت ذخیره – اثر بر روی رنگ نهایی خودرو  -میزان آب  -یون کلر
 oآزمون های آزمایشگاهی (عملی)
o

چگالی – جوش – خاکستر –  - pHخوردگی ظروف شیشه ای  -کف

روش تدریس :اسالید/کارگاه عملی

آزمون :کتبی
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بسته آموزشی :پکیج اختصاصی
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :امولسیون های آسفالتی (قیری)
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه
 oتعریف امولسیون
 oامولسیون های قیری
 oروش ساخت قیرهای امولسیونی
 oتقسیم بندی قیرهای امولسیونی
 oامولسیون های آنیونی
 oامولسیون های کاتیونی
 oامولسیون های غیر یونی (رٌسی)
آزمون :کتبی

روش تدریس :اسالیدآموزشی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

عنوان :کارآموزی عملی قیر و مواد قیری
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری و عملی

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه و آشنایی
 oاستانداردخوانی
 oنکات آزمون ها
 oآزمون های آزمایشگاهی (تئوری)
 oافت وزنی – لکه  -تغییرات جرم  -حاللیت در تری کلرو اتیلن – تقطیرD402
 oآزمون های آزمایشگاهی (عملی)
 oوزن مخصوص  -درجه نفوذ – اشتعال – کشش – گرانروی  -میزان آب – نقطه نرمی
روش تدریس :اسالید/کارگاه عملی

آزمون :کتبی
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بسته آموزشی :پکیج اختصاصی
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :امولسیون های آسفالتی (قیری)
نوع دوره :تئوری

نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه
 oانواع موم ها و خصوصیات فیزیکی آن ها
 oموم های میکرو کریستال
 oموم های پتروالتوم
 oخواص فیزیکی و شیمیایی
 oروغن گیری از موم با استفاده از Sweating
 oروغن گیری از موم با حالل
 oروغن گیری به روش پاشیدن و با استفاده از حالل
 oروغن گیری به روش کریستالیزاسیون و فیلتراسیون مکرر
 oتولید پارافین های نرمال به روش جذب با مولکوالرسیو
 oمصارف موم
روش تدریس :اسالیدآموزشی

آزمون :کتبی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
www.iotcco.com
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :قیرهای پلیمری
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه
 oقیرهای اصالح شده
 oپلیمر چیست
 oخصوصیات پایه ای قیر
 oپروسه افزایش پلیمر به قیر
 oنقش پلیمرها در تغییر و اصالح خصوصیات قیر
 oانواع پلیمرهای افزودنی به قیر
 oتست های استاندارد برای تعیین خصوصیات قیرهای اصالح شده
 oسیستم های جدید پوشش بام
 15 oنکته در مورد قیرهای اصالح شده و به کار رفته در پوشش بام
 oبررسی اثر مخلوط پلی اتیلن های مختلف روی خواص قیر
 oبرخی قیرهای پلیمری و تجاری و خصوصیات استاندارد آن ها
روش تدریس :اسالیدآموزشی

آزمون :کتبی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :روغن پایه
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه
 oانواع روغن پایه ()I , II , III , IV , V
 oروغن های پایه معدنی و سنتزی
 oفرآیند تولید و پاالیش روغن های پایه
 oمقایسه گروه های مختلف روغن پایه
 oروغن تصفیه دوم ،خواص و فرآیند تولید
 oروش های بازیابی روغن های کارکرده (تصفیه دوم)
آزمون :کتبی

روش تدریس :اسالیدآموزشی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

عنوان :کارآموزی عملی روانکارها
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری و عملی

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه و آشنایی
 oاستانداردخوانی
 oنکات آزمون ها
 oآزمون های آزمایشگاهی (تئوری)
 oنواک –  - CCSشاخص گرانروی  -پایداری برشی – نقطه ریزش  -عدد اسیدی – عدد قلیایی  -کربن
باقی مانده – مقدار آب – گوگرد  -رنگ
 oآزمون های آزمایشگاهی (عملی)
o

گرانروی – نقطه اشتعال – کف – خاکستر – خاکستر سولفاته – چگالی – خوردگی  -جداپذیری آب از
روغن

روش تدریس :اسالید/کارگاه عملی

آزمون :کتبی
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بسته آموزشی :پکیج اختصاصی
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :انواع روغن موتور و ادتیوها
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه
 oانواع روغن موتور ،وظایف و ویژگی ها
 oطبقه بندی سطوح کیفیت ( )APIو درجه گرانروی ( )SAEانواع روغن های موتور بنزینی و دیزلی
() ,CE,CD,CC4,CF-4,CG-4,CH-4,CI-4,CJ-4,CK-4SN,SM,SL,SJ,SH,SG,SF,SE,SD,SC,FA-

o

معرفی انواع ادتیو ها ()Additives

 oپاک کننده ها ()Detergents
 oمتفرق کننده ها ()Dispersants
 oآنتی اکسیداسیون ()Anti-Oxidant
 oبهبود دهنده شاخص گرانروی ()VI-improvers
 oضدخوردگی/ضدزنگ ()Anti-Corrosion / Anti-Rust
 oضد کف ()Anti-Foam
 oبهبود دهنده اصطکاک ()Friction Modifies
 oپایین آورنده نقطه ریزش ()Pour Point Depressant
 oآشنایی با شرکت های تولیدی مواد افزودنی
 oتفاوت روغن های موتور بنزینی و دیزلی
 oفرآیند تولید انواع روغن موتور
روش تدریس :اسالیدآموزشی

آزمون :کتبی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :روغن های صنعتی
نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

نوع دوره :تئوری

مدت دوره 1 :روز ( 8ساعت)

 سرفصل:
 oمقدمه
 oخانواده ( Hروغن هیدرولیک)
 oخانواده ( Tروغن توربین ها)
 oخانواده ( Fروغن یاتاقان ها و مجموعه کالچ ها)
 oخانواده ( Cروغن سیستم های دنده)
 oخانواده ( Qسیاالت انتقال حرارت)
 oخانواده ( Pابزارهای بادی)
 oخانواده ( Uعملیات حرارتی – سخت کاری مواد فلزی)
 oخانواده ( Rمحافظت موقتی در برابر خوردگی)
 oخانواده ( Eروغن های موتور درون سوز 2 -زمانه و  3زمانه)
 oخانواده ( Yمتفرقه ها)
روش تدریس :اسالید/کارگاه عملی

آزمون :کتبی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :تیتراسیون کولن سنجی  / TBN / TAN /مرکاپتان و هیدروژن سولفید
نوع دوره :تئوری و عملی

نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

مدت دوره 1 :روز ( 4ساعت)

 سرفصل :بر اساس روش کار تجهیز و نظر استاد
آزمون :کتبی

روش تدریس :کارگاه عملی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

عنوانSSI :
نوع دوره :تئوری و عملی

نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

مدت دوره 1 :روز ( 4ساعت)

 سرفصل :بر اساس روش کار تجهیز و نظر استاد
آزمون :کتبی

روش تدریس :کارگاه عملی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

عنوانNoack :
نوع دوره :تئوری و عملی

نوع ارائه :عمومی/اختصاصی

مدت دوره 1 :روز ( 4ساعت)

 سرفصل :بر اساس روش کار تجهیز و نظر استاد
روش تدریس :کارگاه عملی

آزمون :کتبی

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :آزمایشگر دستگاه کروماتوگرافی گازی ()GC
نوع ارائه :تخصصی

نوع دوره :تئوری و عملی

مدت دوره 4 :روز ( 30ساعت)

 سرفصل:
o

توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار

o

توانایی آماده کردن محلول های شیمیایی مورد آنالیز در دستگاه کروماتوگرافی گازی GC

o

توانایی وصل کردن تجهیزات جانبی دستگاه GC

o

توانایی آماده آنالیز کردن GC

o

توانایی تزریق نمونه استاندارد به دستگاه GC

o

توانایی بررسی گراف ها جهت کنترل GC

o

توانایی تزریق نمونه مجهول و گرفتن گراف آن ها

o

توانایی تعیین غلظت نمونه ها و تفسیر نتایج آن ها

o

توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی

o

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار

o

توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار عملیات

روش تدریس :اسالید آموزشی و کارگاه عملی

آزمون :جامع فنی و حرفه ای و پروژه

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

کد استاندارد0 - 11/49/1/3 :

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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سرفصل دوره های آموزشی

عنوان :آزمایشگر دستگاه جذب اتمی
نوع ارائه :تخصصی

نوع دوره :تئوری و عملی

مدت دوره 4 :روز ( 28ساعت)

 سرفصل:
o

توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار

o

توانایی تعیین و تنظیم غلظت محلول های شیمیایی مورد آنالیز در دستگاه جذب اتمی

o

توانایی وصل کردن تجهیزات جانبی دستگاه جذب اتمی

o

توانایی آماده کردن دستگاه جذب اتمی برای آنالیز

o

توانایی تزریق نمونه استاندارد به دستگاه جذب اتمی و تنظیم آن

o

توانایی بررسی گراف ها و یا میزان جذب خوانده شده جهت کالیبره کردن دستگاه

o

توانایی تزریق نمونه مجهول به دستگاه جذب اتمی و گرفتن گراف آن ها

o

توانایی تفسیر گراف ها و تعیین غلظت مواد موجود در نمونه ها

o

توانایی اجرای استانداردهای تضمین کیفیت

o

توانایی اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی

o

توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات حفاظتی و بهداشت کار

o

توانایی تهیه گزارش و ترسیم نمودار عملیات

روش تدریس :اسالید آموزشی و کارگاه عملی

آزمون :جامع فنی و حرفه ای و پروژه

بسته آموزشی :پکیج اختصاصی

کد استاندارد0 - 11/46/1/3 :
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سرفصل دوره های آموزشی

توجه:
 برگزاری دوره/کارگاه های آموزشی به صورت خصوصی و خارج از تقویم آموزشی امکان پذیر است. این مرکز همواره آمادگی برگزاری دوره های آموزشی تئوری و عملی ،سمینار و همایش در زمینه فرآورده های نفتیو صنایع شیمیایی ،بنا به درخواست واحد های تولیدی ،سازمان ها ،دانشگاه ها ،مدارس ،کانون های آموزش و پرورش،
انجمن های صنفی و صنعتی مراکز آموزشی و آزمایشگاهی و  . . .را در محل و زمان کارفرما دارد.

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام
با شماره های  021-65611579-81و  09901902946تماس حاصل نمایید.

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
بـهـار 1400
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