 %51تخفیف ویژه شرکت
کنندگان در آزمون مهارت

پژوهشگاه استاندارد

الگوی پالستیک سال 49

پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی

برگزاری دوره آموزشی با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی پالستیک ها
(تئوری – عملی ،در آزمایشگاه پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)
تاریخ 2 – 9310/53/50-50 :روزه  -ساعت0:35 – 93:35 :
مدرس :جناب آقای دکتر عطایی
هدف دوره:
آشنایی کارشناسان آزمایشگاه با مبانی تئوری و عملی آزمونهای خواص فیزیکی و مکانیکی
محتویات دوره آموزشی:


خواص مکانیکی :خواص کششی ،فشاری ،خمشی ،مدول ،خزش آسایش تنش و سختی



خواص فیزیکی :خواص حرارتی (ظرفیت حرارتی ،هدایت حرارتی ،ضریب انبساط حرارتی،

نقطه نرمی ،نقطه ذوب ،)TG) ،دانسیته و .MFI

مخاطبین دوره:
 مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت ،مدیران و کارکنان کلیه سازمانها و آزمایشگاه های مرتبط
 مشارکت کنندگان آزمون مهارت خواص مکانیکی پالستیکها -آزمون کشش سال ( 10با  %90تخفیف ویژه)
 کارشناسان رسمی استاندارد ( با  % 95تخفیف ویژه )

نحوه شرکت دردوره آموزشی :








ثبت نام در سایت ( www.training.standard.ac.irاطالعات بیشتر  :تماس با تلفن  ،00322520-0داخلی )059
واریز مبلغ 0/055/555.ریااال بااه حساااااب شاااماااره  2900001550553بااه نااام باااناام ملی ،شاااماااره شااابااا
 IR925905555552900001550553درآمد اختصااا اای پژوهشااگاه اسااتاندارد یا پرداخت اینترنتی از طری سااایت
مذکور ،حداکثر تا 10 /52 /20
اعالم واریز وجه به پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی (داخلی  059یا  )359حداکثر  ،10/52 /20قبل
از برگزاری دوره آموزشی و ارسال تصویر فیش واریزی به شماره دور نگار 0032523
شرایط استفاده از تخفیف  : %95یکی از موارد زیر:
 ثبت نام همزمان سه نفر یا بیشتر از هر سازمان
 داشتن پروانه معتبر کارشناسی رسمی استاندارد (برای افراد حقیقی)
 همکاری با پژوهشکده سیستمهای مدیریت و بازرسی به عنوان سرارزیاب /ارزیاب فنی فعال (با ارائه مدارک
پشتیبان)
شرایط استفاده از تخفیف  : %90آزمایشگاه هایی که در آزمون مهارت خواص مکانیکی پالستیکها -آزمون کشش سال 10
مشارکت نمودند.

محل برگزاری:تهران-ضلع شمالی آزاد راه تهران،کرج – کیلومتر  -51خروجی شماره  -51شهرک علم و فناوری
پژوهش -بلوار پژوهش -پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

