دوره آموزشی آشنایی با مهندسی معکوس یا تحقیق در صنعت رنگ
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 اخیربا توجه به پیشرفت های صورت گرفته در صنایع رنگسازی توسط شرکت های خارجی  ٬بحث گسترده عدم فروش مواد اولیه
به شرکت های ایرانی و لزوم بررسی دقیق در محصوالت وارداتی و جایگزین نمودن این محصوالت رنگ با مشابه داخلی ٬لزوم جدیت در تحقیقات توسط
واحد های تحقیق و توسعه و استفاده از ابزار آزمایشگاهی و تحقیقاتی در مهندسی معکوس در صنایع رنگ لزوم برگزاری دوره ای به منظور تعامل فکری
در این زمینه را دو چندان می نمایید.الزم بذکر است که تجهیزات و تجربه در مهندسی معکوس بسیار پر اهمیت و جزء پایه برای این کار می باشد و چه
بسا باتمام تالش باز هم به نتیجه بسیار عالی نرسیم
محتوای دوره:

تاریخچه مهندسی معکوس در جهان
 4ببر آسیا در مهندسی معکوس
اجزاء سازنده رنگ
روشهای مهندسی معکوس (نرم افزاری –سخت افزاری –نمونه سازی )
شناخت ابزار آزمایشگاهی و تجهیزات مورد نیاز برای تست اولیه در صنعت رنگ و استخراج برخی از اصول اولیه (ساده –پیچیده )
شناخت سایت (مقاله – پتینت-پایان نامه ها ی خارجی و ....دایکیومنت فروشندگان مواد اولیه –و)......
نمونه سازی و خرید نمونه تست نمونه ها با تجهیزات و استخراج تفاوت ها
استفاده از نرم افزارها
میزان موفقیت و دستیابی
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:

 24خرداد ماه
مدت دوره 8 :ساعت
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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.

