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  :نوان دوره تخصصيع                                   

 ها یريگ در اندازه تيعدم قطعتخمين 

 :مدرس دوره

 سن معماریمح مهندسآقای 
 (آلمان  Tuvnordمديرحيطه خدمات آزمايشگاهي شركت )

 

يشگاهيآزما یها یريو كنترل آن در اندازه گ تيبا نحوه محاسبه عدم قطع رانيفراگ ييشناآ: هدف ويژه دوره       
  

 

تيفيك/  شگاههايآزما یكارشناسان و روسا    :مخاطبين دوره         
 

 :محتوای دوره

 

 شگاههایزماآها در  یریبر اندازه گ یمقدمه ا   -1

 یآمار یبا ابزارها ییآشنا -2

 یریاندازه گ فیتعار -3

 آزمونها انواع -4

 یریاندازه گ یخطاها یبررس -5

 تیمنابع عدم قطع ییشناسا -6

 تیعدم قطع نیتخم یروشها -7

 یاحتمال یها عیتوز -8

 ISO/IEC 17025در استاندارد   تیعدم قطع گاهیجا -9

  یآموزش کارگاه  --0101

    0066الي الي     0:310:31: : ت ت از ساعاز ساع  : : ساعت برگزاریساعت برگزاری                                    روز روز   22به مدت به مدت   03103166//1166//0101از 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

    120120--5024502433105105تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن شركت  متبوع يا شركت  متبوع يا   //ارسال معرفي نامه از سازمان ارسال معرفي نامه از سازمان   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادی است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادی است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  03160316//1166//0404حداكثر تا تاريخ حداكثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهای درآمدهای   ))    داری كلداری كل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  20054611101102005461110110واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازای هر نفربه ازای هر نفر  ريالريال  6،111،1116،111،111::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       46104610IIRR  01110111  11121112  00540054  61116111  01100110يا 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، ))  1205503101012055031010

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  ره از حساب فيره از حساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دو..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    1205024312050243003003و و   1201205503100055031000جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


