
یمر کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پل1400اهداف و برنامه هاي سال 
ایران



بهسازي تکنولوژیک و تقویت دانش، مهارت و سطح رقابت پذیري بنگاه ها-1

:گرددمیپیشنهادزیراقداماتوهابرنامههدفاینبهرسیدنراستايدر

اجرایی کردن تفاهم نامه فی ما بین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و انجمن ملی 
صنایع پلیمر ایران 

بندهاي مربوط به 
کمیسیون آموزش

برگزاري تورهاي بازدید از واحد هاي تولیدي به صورت ماهیانه-

برگزاري کارگاه، همایش و سمینارهاي آموزشی جهت آشنایی با صنعت پالستیک -

ICISو PLATSتدوین و همکاري جهت نگارش ژورنال داخلی مشابه ژورنال هاي -



در کتاب 2دوره آموزشی حضوري یا مجازي و چاپ 4تأثیرگذار،سمینار یا همایش حضوري یا مجازي 3برگزاري حداقل -2
حوزه

تکنولوژي شکل دهی پالستیک ها

• برگزاري دوره هاي آموزشی عمومی و تخصصی به شرح جدول پیشنهادي پیوست -

اقدامات پیشنهادي
• ایمیل به اعضا، فراخوان در گروه هاي وات ساپ، تلگرام و سایت، پنل ارسال پیامک، ارسال : نیاز سنجی دوره هاي آموزشی از طریق فرم مشخص و ارسال به اعضا  جهت تکمیل از طریق

نامه به اعضا 
 پیشنهادي و طرح در کمیسیون آموزش و اطالع رسانی پس از تصویب تقویم) فصلی/ماهانه(تهیه تقویم آموزشی

برگزاري دوره هاي آموزشی عمومی در قالب تفاهم نامه با اتاق تهران
برگزاري دوره هاي تخصصی به صورت مشترك با تشکل هاي فعال و موسسات فعال در حوزه برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی پلیمر

 برگزاري دوره هاي مشترك با سایر کمیسیون ها جهت رفع نیازهاي آموزشی ایشان

و انجام اقدامات الزم جهت برگزاري همایش اقتصاد 1400شروع برنامه ریزي ها از مهرماه -

• انعقاد تفاهم نامه مشترك با سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران در خصوص برگزاري سمینارهاي آموزشی انجمن-

• انعقاد تفاهم نامه مشترك با سازمان فنی و حرفه اي کشور جهت برگزاري دوره هاي آموزشی و کارگاههاي مشترك-

1400کتاب در حوزه تکنولوژي هاي شکل دهی پالستیک ها طی سال2اقدامات الزم جهت تدوین و  چاپ -

:در راستاي رسیدن به این هدف برنامه ها و اقدامات زیر پیشنهاد میگردد



بهبود عملکرد صنایع پلیمر در زمینه توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی-3

تالش در جهت تأثیرگذاري در سیاست هاي کالن مربوط به -1
 هاي بازیافت محصوالت پلیمري در راستاي تسهیل عملکرد بنگاه

فعال مانند معافیت هاي مالیاتی

- با موضوعات مربوط به 1400دوره آموزشی درسال 2برگزاري 
توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

تهیه محتواي آموزشی با همکاري کمیسون فنی در خصوص -
مفاهیم مربوط به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و منابع 

طبیعی  و اطالع رسانی آنها توسط روابط عمومی انجمن
همکاري با روابط عمومی درخصوص فرهنگ سازي در شبکه -
هاي مجازي با معرفی فعالین این حوزه، تهیه مقاله و مصاحبه 

خبري

افزایش آگاهی  اعضا در خصوص مفاهیم مربوط به توسعه -2
پایدار

حضور فعال و موثر در جلسات کمیسیون توسعه پایدار اتاق -
ایران

آگاهی بخشی در خصوص پالستیک هاي زیست پایه و زیست -
تخریب پذیر
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تقویم دوره هاي آموزشی پیشنهادي انجمن ملی صنایع پلیمر ایران پیوست

ی
ي تخصص

ي پیشنهاد
عنوان دوره ها

زمان برگزاري استادعنوان دوره آموزشیشماره
-تئوريساعت

عملی
محل 

برگزاري

ه لول( و پیاده سازي آن در   صنایع پلیمريiso 17025الزامات 1
)بسته بندي-پروفیل-ورق-اتصاالت

peنتیج ازمون لوله هاي ) pe100/pe80( الزامات مواد اولیه2

دوره هاي آموزشی با موضوعات توسعه پایدار، حفظ محیط 3
زیست و منابع طبیعی

خواص فیزیکی، مکانیکی و رئولوژي پلیمري ها4
روش ازمون و الزامات کیفی ورق هاي ژئوممبرین5

کاربرد افزودنی ها در پلیمر6

تضمین کیفیت در محصوالت پلیمري7

8
آنالیز و شناسایی پلیمرها

دوره آدیت محصول9

minitabو  spssدوره اموزشی نرم افزار  10



تقویم دوره هاي آموزشی پیشنهادي انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

ی
ي عموم

ي پیشنهاد
عنوان دوره ها

 

تئوري-  ساعت زمان برگزاري استاد دوره آموزشیعنوان  شماره
 عملی

 محل برگزاري

      دیجیتال مارکتینگ 1

      مدیریت ریسک 2

      کسب و کارهاي خانوادگی 3

      آشنایی با قوانین موثر بر تولید و کسب و کار 4

5 
آشنایی با بورس کاال و سامانه بهین یاب 

 (اختصاصی صنعت پالستیک)
 

  
  

      مدیریت استراتژي در صنعت پالستیک 6

      مدیریت تکنولوژي در صنعت پالستیک 7

      افزوده ارزش قانون با آشنایی 8
      دوره اموزشی مهارتهاي بازرگانی 9

10 
تاثیر حقوق و دستمزد بر قیمت تمام شده 

 محصول در صنایع پلیمر

 
  

  

      نوآوري در سازمان 11

      ارزیابی عملکرد پرسنل 12

      مدیریت منابع انسانی 13
      اهمیت برند و چگونه گی ثبت برند در ایران 14

14 
برگزاري دوره هاي با کمک بورس کاال جهت 

 آموزش به اعضا
 

  
  

      بیت کوین و ارز دیجیتال 15

      تامین مالی از وزارت صمت (اقاي شهبازي) 16

      دوره هاي تربیت تحلیل گر اقتصادي 17



Your best quote that reflects your 
approach… “It’s one small step for 
man, one giant leap for mankind.”

- NEIL ARMSTRONG
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