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  :نوان دوره تخصصيع                                                

 ها   واکس  

 :مدرس دوره

 سرکار خانم مهندس مژگان شيرخاني
 (نفت صنعت پژوهشگاه رئيس گروه پژوهش روغن)

 

ه و مصارف آنيبندی و روشهای ته معرفي واکس و طبقه: يژه دورههدف و     
 

  

و ارتباط شغلي شگاهيآزما نيشاغل    :مخاطبين دوره         

 :محتوای دوره

 

ها معرفی واکس  -1         

ها بندی واکس طبقه  -2         

در صنعت  روشهای تهیه واکس کم روغن تسویه شده و مصارف واکس -3           

  نایی با آزمایشگاه واکسآش -4

  

    1166الي الي     8:308:30: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   11به مدت به مدت   13113166//0077//1188از 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

    081081--5884588433085085تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن تماس با کارشناس دوره به شماره تلفن   شرکت  متبوع يا شرکت  متبوع يا / / ن ن ارسال معرفي نامه از سازماارسال معرفي نامه از سازما: : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادی است که سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادی است که سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  13161316//0077//1414حداکثر 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  81754610010018175461001001واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ريالريال  8،000،0008،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       46014601IIRR  70007000  00080008  17541754  61006100  10011001يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

  ((سرويس اياب و ذهاب عموميسرويس اياب و ذهاب عمومي  استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، شامل هزينه شامل هزينه ))  0815573170708155731707

گرددگردد  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    0815884308158843113113و و   0810815573178755731787جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره..  

  

  

  

  

  
  

    

    شگاه صنعت نفتشگاه صنعت نفتپژوهپژوه  آموزشآموزش


