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ارائه خدمات تخصصي آزمايشگاهي آناليز 
روغن ترانسفورماتورها و تجهيزات مكانيكي

ساخت، واردات مواد استاندارد و كاليبراسيون و 
قطعات يدكي و مصرفي آزمايشگاهي

 موضوعات مورد بحث در دوره

 

  

  
 تقسيم بندي دنده ها بر اساس كاركرد-1

 انواع دنده ها -2

 روغن هاي دنده صنعتي -3

 استاندارد هاي روغن هاي صنعتي -4

 روغن هاي دنده صنعتي آزمايش هاي -5

 روغن هاي دنده خودرو -6

 دنده هاي دستي -7

 اتوماتيك-8

 CVTدنده هاي  -9

 استاندارد ها-10

  آزمايش ها -11

  پرسش و پاسخ -12

 
 صبح)  12تا  9برگزار ميگردد. ( ساعت  1401 شهريور 15سه شنبه در روز ه هاي آموزش مجازي(وبينار) كارگا 

   .به شركت كنندگان محترم، كتاب دوره مربوطه و گواهي حضور ارائه خواهد شد 

  ريال است. 000/000/9هزينه ثبت نام در كارگاه مجازي 

  .در صورت نياز به فاكتور رسمي بابت هزينه دوره،  ماليات بر ارزش افزوده بر اساس درصد تعيين شده روز در فاكتور اعمال مي شود 

 برگزاري كنفرانس ها و سمينارهاي آموزشي در محل شركت هاي متقاضي به صورت دوره   شركت فني مهندسي پويش آمادگي
 روزه) را دارد.2روزه) و دوره عادي( 1فشرده(

  دوره هاي حضوري و سمينارها مي تواند با هماهنگي قبلي با اساتيد پويش، با سرفصل هاي پيشنهادي متقاضيان برگزار گردد 
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 معرفي مدرس دوره آموزشي 
  مود تركي ، رياست هيئت مديره و مدير تحقيقات و آموزشمح

   زمينه هاي فعاليت علمي و پژوهشي :
  در سمت هاي واحد روان كننده ، معاون طرح و توليد، معاون فني،    1387الي    1363از سال  

  رئيس مركز تحقيقات انرژي، رئيس پرديس پژوهش و توسعه پايين دستي پژوهشگاه صنعت نفت 
  1391تا     1388الملل، بهمن  فناوري و امور بين معاون  

  1395تا مهر ماه    1387رئيس پرديس پژوهش و توسعه در انرژي و محيط زيست،  
  1395تا مهر ماه    1388عضو هيئت رئيسه پژوهشگاه صنعت نفت ، بهمن  

تا كنون رئيس هيئت مديره و مسئول تحقيق و پژوهش و مدير آموزش و مسئول تحليل و    1395
  ارزيابي نتايج آناليز روغن شركت پويش 

  1395عضو شوراي پژوهشي پژوهشگاه صنعت نفت تا مهرماه  
  (شوراي جهاني انرژي)   1395تا    88عضو كميته علمي، كميته ملي انرژي جمهوري اسالمي از سال  

  :   كتاب    
  1372، ناشر پژوهشگاه صنعت نفت ،  اصول روانكاري 

  1382ماشين آالت صنعتي ، ناشر پژوهشگاه ،  راهنماي علمي روان كاري  
  1382راهنماي عملي روان كاري ماشين آالت صنعتي، ويراست دوم، ناشر پژوهشگاه صنعت نفت  

  1397ناشر شركت پايش وضعيت يكتا شرق (پويش)    ويراست چهارم،   آالت صنعتي، كاري ماشين راهنماي عملي روان 
 ثبت اختراع :

7/ 9/ 9، تاريخ ثبت    26015هاي روان كننده ( شماره ثبت  شاخص گرانروي روغن ساخت ماده باال برنده    


