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 افزوده می باشد.% مالیات بر ارزش 9شهریه های قید شده بدون در نظر گرفتن  ❖

 .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 

 

 

 

 

 

   فروردین

 شهریه )ریال(  مدت دوره  برگزاری    ساعت برگزاری تاریخ  دوره  عنوان ردیف 

 10.500.000 ساعت 4 12:30الی  8:30   28/01/1401 ضدیخ   های دوره تئوری آشنایی با آزمون  1

 14.500.000 ساعت 4 17:00الی   13:00 28/01/1401 ضدیخ   های آزمون  عملی آشنایی با دوره  2

 10.500.000 ساعت 4 12:30الی  8:30 29/01/1401 گریس  های  آزمون  دوره تئوری آشنایی با  3

 14.500.000 ساعت 4 17:00الی   13:00 29/01/1401 گریس   های آزمون  دوره عملی آشنایی با  4

 9.500.000 ساعت 8 17:00الی   9:00 30/01/1401 دوره مجازی کنترل کیفیت عمومی  7

 15.500.000 ساعت 4 12:30الی  8:30 31/01/1401 روانکارها  های  آزمون  تئوری آشنایی با دوره  5

 19.500.000 ساعت 4 17:00الی   13:00 31/01/1401 روانکارها  های آزمون  عملی آشنایی با دوره  6
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 % مالیات بر ارزش افزوده می باشد.9شهریه های قید شده بدون در نظر گرفتن  ❖

 .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 

 

 

 اردیبهشت 

 شهریه )ریال(  مدت دوره  برگزاری    ساعت برگزاری تاریخ  دوره  عنوان ردیف 

 10.500.000 ساعت  4 12:30الی  8:30 05/02/1401 ضدیخ  های  آزمون  دوره تئوری آشنایی با  1

 14.500.000 ساعت  4 17:00الی   13:00 05/02/1401 ضدیخ   های آزمون  دوره عملی آشنایی با  2

 9.500.000 ساعت  8 17:00الی   9:00 06/02/1401 کنترل کیفیت عمومی  مجازیدوره  3

 39.500.000 ساعت  8 16:30الی  8:30 07/02/1401 آشنایی با دستگاه جذب اتمی دوره  4

 14،500،000 ساعت  8 17:00الی   9:00 08/02/1401 17025آشنایی با الزامات استاندارد  مجازیدوره  5

 14.500.000 ساعت  8    17:00الی   9:00   10/02/1401 کروماتوگرافی گازی  مجازیدوره  6

 18.500.000 ساعت  8 16:30الی  8:30 18/02/1401 محلول سازی  تئوری دوره  7

 15.500.000 ساعت   4 12:30الی  8:30 20/02/1401 روانکارها  های  آزمون  تئوری آشنایی با دوره  8

 19.500.000 ساعت  4 17:00الی   13:00 20/02/1401 روانکارها  های آزمون  عملی آشنایی با دوره  9
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 % مالیات بر ارزش افزوده می باشد.9شهریه های قید شده بدون در نظر گرفتن  ❖

 .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 

 

 

 

 

 اردیبهشت 

 شهریه )ریال(  مدت دوره  برگزاری    ساعت برگزاری تاریخ  دوره  عنوان ردیف 

 14،500،000 ساعت 8 17:00الی   9:00 21/02/1401 دوره مجازی مدیریت ریسک 10

 10.500.000 ساعت 4 12:30الی  8:30 25/02/1401 گریس  های  آزمون  تئوری آشنایی با دوره  11

 14.500.000 ساعت 4 17:00الی   13:00 25/02/1401 گریس  های  آزمون  تئوری آشنایی با دوره  12

 39.500.000 ساعت 8 16:30الی  8:30 27/02/1401 کروماتوگرافی گازی تئوری و عملیدوره  13

 10.500.000 ساعت 4 12:30الی  8:30 28/02/1401 قیر  های  آزمون  تئوری آشنایی با دوره  14

 14.500.000 ساعت 4 17:00الی   13:00 28/02/1401 قیر   های آزمون  عملی آشنایی با دوره  15

16 
   های  آزمون  آشنایی با  تئوریدوره 

 هیدروکربن های سبک و سنگین 
 12.500.000 ساعت 4 12:30الی  8:30 31/02/1401

17 
  های  آزمون آشنایی با    عملیدوره 

 ن یسبک و سنگ ی ها دروکربنیه
 16.500.000 ساعت 4 17:00الی   13:00 31/02/1401
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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

 

 

 

 

 

 

 

 دوره تئوری و عملی گریس   سرفصل آزمون های
        

 : دوره تئوری آشنایی با آزمون های گریس  ►                                                                         

خاکستر   ،  ، ذرات سخت با آب  ، مقاومت در برابر شستشو شدن ی، نقطه قطره ا نفوذ قبل و بعد از کار

 ، نقطه اشتعال ، گرانروی  ر یروش تقط، آب به  سولفاته

 

 

 

 

 

 : آشنایی با آزمون های گریس  عملی دوره   ►     
 

خاکستر   ،  ، ذرات سختبا آب   ، مقاومت در برابر شستشو شدن ی، نقطه قطره ا نفوذ قبل و بعد از کار

 ، نقطه اشتعال ، گرانروی  ر ی، آب به روش تقط سولفاته
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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 

   ISO17025:2017  یالزامات و مستندساز ح یتشر دوره سرفصل 

 ISO/IEC 17025:2017 استاندارد بر یمقدمه و مرور ●

 کاربرددامنه   ●

 یمراجع الزام  ●

 ف یاصطالحات و تعار  ●

 یالزامات عموم   ●        

 یالزامات ساختار ●

 الزامات منابع ●

 ی ندیالزامات فرا  ●        

 ت ی ریمد ستمیالزمات س ●
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 (  GCدستگاه کروماتوگرافی گازی )تئوری و عملی سرفصل دوره 

 کروماتوگرافی  اصول و مبانی  ●           

 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   ●         

   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   ●        

 زیر تماس حاصل نمایید.  جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام با شماره های

 09901902947همراه :     021-65611579-81تلفن ثابت : 
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