دوره آموزشی اصول وفرموالسیون رنگ بافت دار(رنگ ترک و مولتی کالر)
(یکی از اختراعات منتخب (ثبت اختراع توسط مدرس دوره به شماره )81335
شرکت کنندگان
فارغ التحیالن و دانشجویان رشته شیمی و مهندسی پلیمر و رشته های وابسته  ،شاغلین در آزمایشگاه های کنترل
کیفیت و تحقیق و توسعه  ،تینتر های شاغل در کارخانه و صنعت  ،مخترعین و عالقمندان به صنایع رنگ و رزین
هدف از برگزاری دوره:
در سالهای اخیر رنگ های بافت دار مورد توجه واقع شده است که این رنگها میتواند جایگزین مناسبی برای رنگهای
معمولی گردند.و با افزودن برخی خواص در جهت بهبود شرایط زندگی نقش بازی کنند .عالوه بر این می توان با تغییر
در ساختار این رنگها خواص بهتری همانند ضد حریق  ،جاذب صوت  ،آبگریز نمودن سطح  ،جاذب امواج مضر  ،سرطان
زا و عایق بودن و  ...را نیز به ساختار اصلی این رنگ ها افزوده و عالوه براحساس زیبایی از رنگ ،
برخی معضالت پیرامون زندگی را نیز کاهش داد.
محتوای دوره:
تاریخچه رنگ های بافت دار
اولین رنگ های ترک  ،مولتی کالرو ...
مواد اولیه مورد نیاز برای طراحی رنگ
اشاره ایی به اساس رنگ ترک  ،مولتی کار ضد حریق
ابزار اعمال رنگها با خواص ویژه
ادتیوها ی مورد نیاز برای ایجاد اثر ویِژه ترک و سایر
فرموالسیون از یک رنگ ترک
فرموالسیون رنگ مولتی کالر ،ضد حریق اکوستیک
بررسی عیوب رنگ های فوق
کار با نرم افزار طراحی فرموالسیون رنگ
کنترل کیفیت رنگ های فوق
تعامل فکری با همکاران

 مدرس :مورد تایید  DASانگلستان

ساختار دوره :
این دوره شامل فعالیتهای درون کالسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان  ،همراه با ترکیبی از دانش و تجربه مدرس به صورت
کار گروهی برگزار خواهد گردید.
ارزیابی شرکت کنندگان
کارایی شرکت کنندگان در کسب اهداف آموزشی بصورت مستمر با بازخوردهای روزانه آنها ارزیابی می شود.
همچنین شرکت  D.A.Sدارای مجوز آموزش سیستم های مدیریتی از اداره استاندارد استان تهران می باشد.
تاریخ برگزاری:
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از آنجایی که این شرکت مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران می باشد ،این دوره آموزشی جزو  16ساعت آموزش های
ضرورتی ماهیانه مدیران کنترل کیفی محسوب می گردد.الزم به ذکر است شرکت  DASبه عنوان مرکز آموزشی نمونه در
سطح ملی توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال  92انتخاب گردید.

