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  :نوان دوره تخصصيع                                                

                                             (                   Carbon Footprint)رد پای کربن 

 :مدرس دوره

 کاظم کاشفي دکترقای آ
از دانشگاه  مهندسي محيط زيستدکترای آوريهای انرژی،  فنسازی  مدير گروه سوخت واحتراق پژوهشكده توسعه و بهينه)

 (و عضو هيأت علمي پژوهشگاه نفت  تهران

 

ن  در شرکتهای تابعهآشنايي با مفاهيم ردپای کربني و بكارگيری آ: هدف ويژه دوره       
  

 

ارتباط  کاری  ومرتبط داشتن حداقل ليسانس     :اطبين دورهمخ         

  

 :محتوای دوره

 

 مقدمه و تاریخچه ردپای کربن  .1

 رد پای کربن و توسعه پایدار  .2

 (محصول و خدمات)انواع ردپای کربن  .3

 اهداف و مزایای ردپای کربن  .4

 فلوچارت مراحل انجام محاسبات ردپای کربن .5

 حاسبه ردپای کربن افزارهای ممعرفی ابزارها و نرم  .6

  ISO 14067معرفی استاندارد   .7

 های انجام شده هایی از پروژهنمونه .8

 های حذف یا کاهش ردپای کربن های کاهش انتشار و روشمعرفی  تکنیک .9

    9966الي الي     0:200:20: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   99به مدت به مدت   92192166//0077//3232از از   : : زمان برگزاریزمان برگزاری
  

  واحد آموزش و تجهيز نيروی انساني واحد آموزش و تجهيز نيروی انساني بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاریبرگزاری  مكانمكان

    039039--5034503422005005تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   شرکت  متبوع يا شرکت  متبوع يا / / ارسال معرفي نامه از سازمان ارسال معرفي نامه از سازمان : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((ت ثبت نام اولويت با افرادی است که سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندت ثبت نام اولويت با افرادی است که سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيبا توجه به محدوديت ظرفي))  92169216//0077//9191حداکثر تا تاريخ حداکثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری کلداری کل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  39754610090093975461009009واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ريالريال  3،000،0003،000،000    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاکس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاکس       46094609IIRR  70007000  00030003  97549754  61006100  90099009يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

  ((سرويس اياب و ذهاب عموميسرويس اياب و ذهاب عمومي  شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، ))  0395572170703955721707

ددددگرگر  مابين کسر ميمابين کسر مي  هزينه دوره کارکنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب فيهزينه دوره کارکنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از حساب في..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    0395034203950342992992و و   0390395572170755721707جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره..  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


