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  بسته ویژه سازمان ها و شرکت های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 

ملی  دوره جامع آموزش   
   

تولیدرونق ، سال  1398سال   

   

 مدرییت پسماند
   

  ( 32دوره کوتاه مدت  )فرم شماره یک –ساعت آموزش شامل یک دوره حضوری و سه دوره آموزش مجازی 
 فرم شماره دو –( پسماند صنعتیساعت آموزش مجازی با موضوع  100ند مدت ) دوره آموزش بین المللی بل 

  (  142بسته خدمات تخصصی مشاوره ای  ) فرم شماره سه –ساعت خدمات مشاوره ای تخصصی توسط کارشناسان داخلی و بین المللی   

  )اره چهارفرم شم –بسته مشارکتی حامیان محیط زیست ) شامل خدمات معنوی و تبلیغاتی همایش ملی مدیریت پسماند   

 

  51واحد  –طبقه سوم  –ساختمان شماره یک  –تقاطع خیابان ولیعصر و افطمی  –دبیرخاهن : تهران 

 WWW.IGWMI.COM – 200فکس : داخلی  –خط(  30) 021-41872000تلفن :    

   

 بسمه تعالی

   

 دااگشنه تهران
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 دادکشنه فنی  دااگشنه تهران
 

 دااگشنه تهران``
 

 
 

  تاریخ

شروع  برگزاری/

 دوره 

 مدت دوره نوع برگزاری عنوان دوره

 ساعت / یکروزه 8 حضوری پسماندهمایش ملی مدیریت  30/06/98

 ساعت / یک ماه 8 مجازی " صنعتیمدیریت پسماندهای  " دوره آموزش مجازی 10/07/98

 ساعت / یک ماه 8 مجازی "دفع نهایی پسماند و چالش های پیش رو" دوره آموزش مجازی 15/07/98

 ساعت / یک ماه 8 مجازی "تامین مالی و روشهای جذب سرمایه" دوره آموزش مجازی 20/07/98

 تومان 550.000 دوره فوق به ازای هر نفر چهارشهریه ثبت نام برای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

خانوادگی نام و نام سمت سازمانی کدملی آدرس ایمیل شماره همراه  

ف
 ردی

     1 

     2 

     3 

     4 

  

 

 

  ………………..………..……… :ثبت/شناسنامه شماره …………………..………………………………………………….…………: مجموعه نام

  ……………….…………………..…… :اقتصادی کد ……………….……………پستی کد …..………………….…………: ملی شناسه/شماره

   ………….…………………: تلفن شماره   ……………………………………………………………………………………………………:آدرس

 ……………....…………….…شماره تماس فرد رابط:  ..……………………………………واحد:  …………………………………نام فرد رابط: 

 

  بسته آموزشی کوتاه مدت ویژه صنایع پتروشیمی
  (1)فرم شماره 

 

 توضیحات : 

 و استکهلم و بازل های کنوانسیون ای منطقه مرکز عضو کشورهای و آلمان کشور از مهمانان و حوزه این اساتید حضور با و یکروزه بصورت( همایش) حضوری دوره 

 ناسبم بستر ایجاد هدف با زیست محیط حفاظت سازمان المللی بین همایشهای مرکز در داخلی مقامات و آلمان روستوک دانشگاه جمله از المللی بین های دانشگاه

 دگرد می برگزار خوزستان، استان پسماند مدیریت جامع طرح دستاوردهای ارائه با و پسماند مدیریت حوزه در نوین های فناوری و المللی بین دانش انتقال جهت

 مجازی و از طریق سامانه جامع آموزش مجازی صورت می پذیرد.آموزش به صورت  سایر دوره ها 

 از طریق موبایل، لپ تاب و ...در هر ساعت از شبانه روز آموزش مجازی امکان بهره گیری از امکانات سامانه 

  ساعت ( 32گواهینامه هر دوره بصورت مجزا صادر می گردد ) مجموعا 

 با مرتبط امور به فروش هزار در یک اختصاص قانون محل از توانند می را رویداد این در مشارکت و حضور های مجموعه های عالقمند، هزینه 

 . نمایند تامین( معین موارد در آن مصرف و دولت های درآمد از برخی وصول نحوه قانون 45 ماده"د"بند موضوع) زیست محیط

  

 دوره آموزش ملی مدیریت پسماند

 

توانید با کارشناسان دبیرخانه اجرایی به شماره؛  ای مشاوره، دریافت پاسخ سواالت احتمالی و همچنین ثبت نام میبر

)تکمیل این فرم به استفاده فرمایید. 200تماس حاصل فرمایید و برای ارسال فکس از داخلی  111داخلی 41872000-021

منزله ثبت نام قطعی در دوره بوده و انصراف فقط بصورت کتبی و از طریق ارسال نامه به دبیرخانه حداکثر یک ماه تا شروع 

                                                                                                 برگزاری دوره امکان پذیر می باشد.(

 نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء    

 

 

 



  

 

 دااگشنه تهران 
 

 دادکشنه فنی  دااگشنه تهران
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 ع

 

 

 مدت دوره محتوا و عناوین آموزشی دوره ردیف

1 
بررسی  ،پسماندهای تولید شده در صنایع پتروشیمی مدیریت در (Circular Economy) چرخشیبین المللی اقتصاد   های دیدگاه بررسی

 .پسماندها از نوع این در 4R بررسی همراه بهو دفع نهایی  سازی، تفکیک و جداسازی، ذخیره سازی و حمل فرهنگ و آموزش چگونگی
 ساعت 14

2 
ها، قوانین  د( با استاندارBench Markو مقایسه ) تولیدی در صنایع پتروشیمیبررسی قوانین و دستورالعمل های ملی حاکم بر مدیریت پسماند 

 و دستور العمل های روز دنیا.
 ساعت 16

 ساعت 20 استکهلم و بازل میناماتا، های کنوانسیون اساس بر پتروشیمی واحدهای در تولیدی پسماندهای و دسته بندی  بررسی 3

4 
دی مور مطالعات بررسی همراه به صنعتی و خطرناک تولید شده در صنایع پتروشیمی های پسماند امحاء و دفع های آوری فن و دانش مقایسه

نین و همچ و آنچه در کشورهای دیگر صورت گرفته است و دفن بهداشتی سوز زباله روش های بازیافت و دفع نهایی نظیر های روش بر مشتمل

 از روش های نام برده شده برای پسماندهای مختلف. یک بررسی کارایی هر

 ساعت 20

5 

 فن اساس بر (Gate fee) تولید شده در واحدهای پتروشیمی های پسماند های تعرفه تهیه و  (Business Plan) طرح اقتصادی تهیه چگونگی

برگزاری به همراه  ،طرحها گونه این در ROI و  IRR همچون  گذاری سرمایه و اقتصادی محاسبات انجام و و دفن بهداشتی سوز زباله آوری

 زا دعوت و نفت وزارت از پذیران دانش مشارکت با اقتصاد چرخشی دیدگاه با پسماند مدیریت چرخه بررسی جهت جلسه بحث و تبادل نظر

های  دقراردا تهیه و بررسی چکونگی منتخب واحدهای پتروشیمی از اجرای آن در یکی و ذیصالح پیمانکارانو  زیست محیط سازمان متصدیان

 های طرف تمامی همکاری با ومزایده مناقصه اسناد تهیه قالب در BOT و PPP با یکی از مدل هایصنعتی و خطرناک مدیریت پسماندهای 

 مربوطه. یالملل بین تجارب از استفاده و ذینفع

 ساعت 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  نام و نام خانوادگی سمت سازمانی کدملی آدرس ایمیل شماره همراه

ف
 ردی

     1 

     2 

     3 
 

  ………………..………..……… :ثبت/شناسنامه شماره ……………………………………………….………… ....................................:مجموعه نام

  ……………….…………………..…… :اقتصادی کد ……………….……………پستی کد …..………………….…………: ملی شناسه/شماره

   ………….…………………: تلفن شماره   ……………………………………………………………………………………………………:آدرس

 ……………....…………….…شماره تماس فرد رابط:  ..……………………………………واحد:  …………………………………نام فرد رابط: 

 

دبیرخانه اجرایی به شماره؛  توانید با کارشناسان ای مشاوره، دریافت پاسخ سواالت احتمالی و همچنین ثبت نام میبر

)تکمیل این فرم به استفاده فرمایید. 200تماس حاصل فرمایید و برای ارسال فکس از داخلی  111داخلی 41872000-021

منزله ثبت نام قطعی در دوره بوده و انصراف فقط بصورت کتبی و از طریق ارسال نامه به دبیرخانه حداکثر یک ماه تا شروع 

                                                                                                 مکان پذیر می باشد.(برگزاری دوره ا

 نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء    

 

 

 

 دوره بلند مدت ویژه صنایع پتروشیمی
(2)فرم شماره    

 

 توضیحات : 

 پسماند مدیریت و مهندسی تخصصی انجمن از المللی بین و داخلی اساتید:  مدت بلند آموزشی های دوره مدرسان Retechالمللی بین موسسات و دانشگاه ها سایر و 

  تهران دانشگاه علمی هیات اعضای و همکار

 داخلی و المللی بین گواهینامه: گواهینامه 

 از قبیل دانشگاه روستوک آلمان همکار المللی بین و دانشگاه ها و موسسات تهران با همکاری دانشگاه کشور زیست محیط حفاظت سازمان: متولی و کننده برگزار 

 باشد میصنایع پتروشیمی  همکاران برای صرفاً آموزشی دوره این در نام ثبت 

 ( رایگان می باشد.(1نام در پکیج آموزشی کوتاه مدت)فرم شماره  )برای ثبت نام کنندگان در این دوره ثبت.باشد می ریال 000.00030.به ازای هر نفر  آموزشی دوره هزینه 

 محیط با مرتبط امور به فروش هزار در یک اختصاص قانون محل از توانند می را رویداد این در مشارکت و حضور های مجموعه های عالقمند، هزینه 

 تامینیا سایر منابع مربوط به محیط زیست  ( معین موارد در آن مصرف و دولت های درآمد از برخی وصول نحوه قانون 45 ماده"د"بند موضوع) زیست

 . نمایند

  : دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت 30آذر لغایت  1تاریخ برگزاری دوره 

استانداردها و کنوانسیون های بین المللی()بر اساس آخرین فن آوری،  مدیریت پسماند صنعتی و خطرناک  صنایع ملی پتروشیمیعنوان: دوره جامع   
 ساعت 100نوع برگزاری دوره : آموزش مجازی                                                      تعداد ساعت آموزشی دوره : 

 

 دوره آموزش ملی مدیریت پسماند

 



 
 

     

  خدمات مشاوره تخصصی  ویژه صنایع پتروشیمی
(3)فرم شماره   

` 

 

 دوره آموزش ملی مدیریت پسماند

 
 دادکشنه فنی  دااگشنه تهران

 

 دااگشنه تهران``
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 ساعت شرح خدمات ردیف

1 
انتقال فن آوری روز دنیا و بومی سازی آن، استفاده از فن  هدفنیاز سنجی و کاستی سنجی موضوعات مرتبط با 

 آوری های جایگزین و استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری در راستای کنوانسیون های بین المللی
30 

 32 مرتبط به کنوانسیونهاتهیه بانک اطالعاتی جامع جهت دستیابی به گزارش های جمع آوری شده  2

3 

های ارائه شده توسط آموزشی و تخصصی در زمینه فهرست برداری منابع آالینده بر اساس روش برگزاری کارگاه

 Inبه صورت  کنوانسیون همچون کاربرد تولکیت های مربوط به کنوانسیون میناماتا یا کنوانسیون مربوطه

home )در محل سازمان متقاضی( 

16 

4 
در راستای ممانعت از انتشار و رهاسازی آالینده ها و ارائه مطالعه موردی موارد عملیاتی   BAT&BEPآموزش 

 در کشورهای پیشرو
16 

5 

 هایحوزه در فنی دانش و تکنولوژی ایجاد کلینیکهای صنعتی جهت ارائه مشاوره تخصصی در زمینه انتقال

های ناشی از آن و های مرتبط با کنوانسیونها و آلودگیمدیریت کاهش و حذف کاربرد آالینده  با مرتبط

 روند بر نظارت و ممیزی ، آموزش استفاده از تکنولوژی های جدید، انجامخطرناكپسماندهایمدیریت همچنین

 های مربوط به کنوانسیون برای آن صنعتاجرای پروژه

32 

6 

انتشار و رها سازی آالینده های مرتبط با کنوانسیون معرفی استانداردهای روز دنیا و کشور و مقایسه میزان مجاز 

ها، شناسایی مواردی که نیاز به تدوین استاندارد یا دستورالعمل در آنها وجوددارد و معرفی استاندارد مناسب 

 برای هریک از آنها

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میناماتا و استکهلم بازل، المللی بین های کنوانسیون و استانداردها آوری، فن آخرین اساس بر پتروشیمی زمینه در تخصصی مشاوره خدماتعنوان :  

 توضیحات:

  ،می باشد. ساعت 142مجموع ساعات خدمات مشاوره ای تخصصی فوق برای صنایع پتروشیمی 
  ،میلیون تومان  چهل و پنجریال معادل  450.000.000هزینه خدمات مشاوره ای مذکور بابت مشاوره تخصصی کارشناسان داخلی و بین المللی

 می باشد.
 همکاری موسسات بین المللی و دانشگاه تهران با همراهی  متولی: سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

 کنوانسیونهای بازل و استکهلم می باشد. تمامی خدمات با همکاری مرکز منطقه ای 

  می باشد صنایع پتروشیمیصرفاً برای ثبت نام در این دوره آموزشی 

 زیست محیط با مرتبط امور به فروش هزار در یک اختصاص قانون محل از توانند می را خدمات مشاوره ای مذکور های هزینه عالقمند، های مجموعه 

 تامین زیست محیط به منابع مربوط سایر یا(  معین موارد در آن مصرف و دولت های درآمد از برخی وصول نحوه قانون 45 ماده"د"بند موضوع)

 نمایند.
 

 
توانید با کارشناسان دبیرخانه اجرایی به شماره؛  ای مشاوره، دریافت پاسخ سواالت احتمالی و همچنین ثبت نام میبر

)تکمیل این فرم به استفاده فرمایید. 200تماس حاصل فرمایید و برای ارسال فکس از داخلی  111داخلی 41872000-021

منزله ثبت نام قطعی در دوره بوده و انصراف فقط بصورت کتبی و از طریق ارسال نامه به دبیرخانه حداکثر یک ماه تا شروع 

                                                                                                 برگزاری دوره امکان پذیر می باشد.(

 نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء    

 

 

 



   
 

     

  بسته مشارکتی حامی محیط زیست ویژه صنایع پتروشیمی
  (4)فرم شماره 

 

 دوره آموزش ملی مدیریت پسماند
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 دادکشنه فنی  دااگشنه تهران
 

 دااگشنه تهران``
 

 حامیان محیط زیستبسته مشارکتی 

 عنوان ردیف

 به مجموعه  حامی محیط زیست لوح یادبوداعطای  1

 حامی محیط زیستبه عنوان  سایت مرکز منطقه ای بازل و استکهلمدرج نام و لوگوی مجموعه در  2

 مراسم VIP جایگاه در مجموعه مدیریت حضور 3

 مهمان عنوان به همایش برگزاری روز در مجموعه نمایندگان نفر سه و مدیریت حضور 4

 برای نمایندگان آن مجموعه گواهینامه بین المللی اعطای  5

 به عنوان حامی محیط زیست مدیریت مجموعهبا  مصاحبه ویژه خبری 6

7 
رکینگ و حاضر در برنامه، ایجاد نت و آلمانیبا مقامات و مهمانان  B TO Bبرگزاری جلسه فراهم آوردن شرایط 

 ساعت جهت همکاری های آتی و بهره گیری از دانش و فناوریهای مدیریت پسماند 5مشاوره تخصصی به مدت 

8 
از کشورهای عضو مرکز منطقه ای بازل و با مقامات و مهمانان  B TO Bبرگزاری جلسه فراهم آوردن شرایط 

 ت، سرمایه گذاری، ارائه یا فروش خدمات مجموعه حامیجهت مشارک استکهلم

 برنامه به مجموعه دو صفحه از کتاب الکترونیکیاختصاص  9

 محل برگزاری به آن مجموعه استندهای خوش آمد گوییاختصاص یکی از  و اصلی همایشسن مجموعه بر روی  استقرار پرچم 10

 برنامه و بنر پای سن دفترچه یادداشت رت دعوت، استند خبری، لوح فشرده،اکبر روی  درج لوگوی مجموعه 11

 تومان میلیون هجدهریال معادل  000.000180.قیمت بسته مشارکتی : 

 

 
توانید با کارشناسان دبیرخانه اجرایی به شماره؛  نام میای مشاوره، دریافت پاسخ سواالت احتمالی و همچنین ثبت بر

)تکمیل این فرم به استفاده فرمایید. 200تماس حاصل فرمایید و برای ارسال فکس از داخلی  111داخلی 41872000-021

ا شروع ماه ت منزله ثبت نام قطعی در دوره بوده و انصراف فقط بصورت کتبی و از طریق ارسال نامه به دبیرخانه حداکثر یک

                                                                                                 برگزاری دوره امکان پذیر می باشد.(

 نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء    

 

 

 



  

خط( 30) 021-41872000تماس:شماره  -  51واحد  – 3طبقه  –ساختمان شماره یک  –تقاطع خیابان ولیعصر و افطمی  –آردس دبیرخاهن : تهران    
WWW.IGWMI.COM  

 دادکشنه فنی  دااگشنه تهران
 

 دااگشنه تهران``
 

 ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فرم ثبت نام

 
 مجموعه های متقاضی حضور در برنامه ، بایستی نحوه مشارکت خود در این رویداد بین المللی را در قالب فرم ذیل اعالم نمایند:

 

 دوره آموزش ملی مدیریت پسماند

 

 فرم ثبت نام

           ...........................................................شماره ثبت: ....................................................   .................نام مجموعه : ..................................................................

.................................................................................................نام و نام خانوادگی مدیریت :    ..................................................کد اقتصادی : ..........  

تماس : ..................................شماره ......................................................................................................................................................................آدرس :   

: ه های انتخابی ذیل می باشیمبست متقاضی حضور و مشارکت در برنامه در قالب  

تومان 550.000ازای هر نفر  ساعت آموزش، یکروز همایش حضوری + سه دوره آموزش مجازی، قیمت به 32شامل  (1)فرم شمارهبسته آموزشی کوتاه مدت   

تومان 3.000.000رایگان، قیمت به ازای هر نفر ساعته  32ساعت آموزش مجازی+بسته آموزشی کوتاه مدت  100شامل  ( 2)فرم شمارهبسته آموزشی بلند مدت  

تومان 000.00045.المللی، قیمت برای هر مجموعه  بین و داخلی کارشناسان تخصصی ساعت مشاوره142شامل  (3)فرم شماره خدمات مشاوره تخصصیبسته   

  تومان 18.000.000برای هر مجموعه همایش ملی مدیریت پسماند، قیمت  شامل خدمات حمایتی و مشارکتی(4)فرم شمارهحامی محیط زیست مشارکتیبسته 

تومان 000.00060.برای هر مجموعه ، قیمت 4و  3و بسته های  2شامل ثبت نام سه نفر در فرم شماره  جامع مشارکتیبسته   

 :  اتتوضیح

 مخصوص هر)مجموعه ها بایستی عالوه بر انتخاب بسته یا بسته های مورد نظر خود در این فرم، فرم  .باشد می قطعی نام ثبت منزله به فرم، این تکمیل 

  ارسال نمایند( 200یا  111داخلی  021-41872000به دبیرخانه با شماره تکمیل و به همراه سایر مدارک مورد نیاز را نیز بسته 

 و  5400000582آن به دبیرخانه، بایستی هزینه ثبت نام را به حساب دانشگاه تهران به شماره  مجموعه های عالقمند پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال

 واریز نمایند.   210120000000005400000582IRیا شماره شبای 

 یک اختصاص قانون محل از توانند میرا  در قالب هر یک از بسته های فوق رویداد بین المللی این در مشارکت و حضور های مجموعه های عالقمند، هزینه 

یا سایر  ( معین موارد در آن مصرف و دولت های درآمد از برخی وصول نحوه قانون 45 ماده"د"بند موضوع) زیست محیط با مرتبط امور به فروش هزار در

  . نمایند منابع مربوط به محیط زیست تامین

 صادره حساب بایستی صورت اینصورت، غیر در.باشد می قبول مورد دبیرخانه به کتبی نامه ارسال طریق از فقط دوره، در حضور از انصراف است ذکر شایان 

 .گردد پرداخت مشارکت فرم با مطابق

  بعنوان حامی محیط ( یا بسته جامع مشارکتی4بسته های مشارکتی حامی محیط زیست)فرم شمارهمجموعه های مشارکت کننده در این رویداد در قالب ،

 منطقه ای بازل و استکهلم معرفی می گردند.زیست در سایت مرکز 

                                                                                           

 مهر و امضاء                                                                                                                  

                                                                   


