
 فراخوان برگساری دوره آموزشی:

صهایطگاّْای آضشایط ػوَهی صذٍس، توذیذ ٍ استماء گَاّیٌاهِ  1-2-7ضیَُ ًاهِ آصهایطگاُ هؼتوذ بٌذ بِ استٌاد بِ اطالع هی سساًذ 

با ًظاست ٍ ّوکاسی دفتش پایص فشاگیش داًطکذُ هحیط صیست هؼتوذ هبٌی بش لضٍم آهَصش ٍ استماء تَاًوٌذی پشسٌل آصهایطگاُ هؼتوذ، 

    تاسیخ  اص سا"  سنجش آالینده های خروجی دودکش منابع ثابت " دٍسُ آهَصضی  دومینساصهاى حفاظت هحیط صیست 

ضیخ جادُ ابتذای  -هیذاى استاًذاسد –دس هحل ایي داًطکذُ ٍالغ دس کشج هطابك سشفصل ریل  روز 3بِ هذت   هاُآباى  2الی  هْشهاُ 30

 بشگضاس هی ًوایذ.آباد 

 دوره: مباحث

 طبمِ بٌذی آالیٌذُ ّای َّا دس خشٍجی هٌابغ ثابت -1

 آضٌایی با ًحَُ تَلیذ ٍ اًتطاس رسات خشٍجی اص هٌابغ ثابت -2

 آضٌایی با فشایٌذ احتشاق ٍ گاصّای ًاضی اص آى -3

 ًالیض گاصّای خشٍجی دٍدکصًوًَِ بشداسی، ًحَُ هحاسبِ ٍ آ داسی ٍ سٍضْای هختلف آضٌایی با اصَل ًوًَِ بش -4

 رسات خشٍجی ٍ دسصذ خطا دس آىش ّای هحاسبِ هیضاى غلظت سٍ -5

 اًطباق ًتایج آًاالیض با استاًذاسدّای هَجَد هلی ٍ بیي الوللی -6

 هطخصات ًوًَِ بشداس ٍ تجْیضات ًوًَِ بشداسی ٍ بشچسب ّای هشبَطِ  -7

 سٍش ّای صحیح گضاسش دّی  -8

  آصهایص ػولیاًجام  -9

 

 

  سیال 000/000/12 :دوره برگساریهسینه  -

 سیال اضافِ هی گشدد. 000/500/1دس صَست ًیاص بِ الاهت بابت ّش ضب الاهت ٍ صبحاًِ ٍ ضام هبلغ  -

 مدارک ثبت نام:

 تصَیش ضٌاسٌاهِ یا کاست هلی -

 یک لطؼِ ػکس -

هشاجؼِ ًوَدُ ٍ   http://coe.ac.irبِ پشتال داًطکذُ هحیط صیست بِ آدسس  دس ایي دٍسُ هی بایست داٍطلباى بشای ضشکت 

  ثبت ًام ًوایٌذ. "سنجش آالینده های خروجی دودکش منابع ثابت " دس ساهاًِ ّوایص ّا دس دٍسُ آهَصضی 

http://coe.ac.ir/


سشکاس خاًن  021-42781055تلفي ُ ضواسبِ ّای ضوي خذهت ٍ آصاد  با ٍاحذ آهَصش ل داضتي ّشگًَِ سَادس صَست  -

 .حاصل فشهاییذ  تواس هٌْذس هیشطاّشی دس سٍصّای دٍضٌبِ ٍ چْاسضٌبِ 

بِ ضشکت کٌٌذگاى گَاّیٌاهِ  آصهَى بشگضاس ضذُ ٍ دس صَست هَفمیت دس آصهَى ٍ کسب ًوشُ الصم  پس اص پایاى دٍسُ  -

 گزساًذى دٍسُ اػطا هی گشدد. 

الصم بِ رکش است ّشگًَِ صذٍس هجَص فؼالیت ٍ یا توذیذ ٍ استماء آصهایطگاُ هؼتوذ ساصهاى هٌَط بِ گزساًذى ٍ اسائِ گَاّیٌاهِ  -

 دٍسُ آهَصضی هشتبط خَاّذ بَد. 

 

 

 


