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 6931 تقویم دوره های آموزشی شرکت مهندسی پندآب تدبیر سال  
 نام دوره

 

 

 زمان

سمینارآموزش بررسی  گام به گام با راهبری تصفیه خانه فاضالب

روشهای جداسازی 

 آب از پسابهای نفتی

 کارگاه آموزشی

تصفیه آب 

 شهری

-اسمزمعکوس

 مبانی

-اسمزمعکوس

 راهبری عملیاتی
-اسمزمعکوس

 یطراحی مقدمات

 طراحی پیشرفتهاسمزمعکوس /  

G1,G2 G3,G4,G5 G6 G7,G8 OS WT R1-R2 R-O1,R-O2 R-D-1,R-D2 R-P-D1,R-P-D2 

           اردیبهشت

           خرداد

           تیر

           مرداد

           شهریور

       √  √ مهر

   √      آبان

     √   √   آذر

      √     دی

 √         منبه

 MBR – MBBR – SBR – RBC – OZONEهای نوین در تصفیه فاضالب  تکنولوژی اسفند
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نحوه ثبت 

 نام

یا  info@pandabonline.comدانلود و تکمیل و از طریق ایمیل  www.pandabonline.comبرای ثبت نام دوره ها باید فرم ثبت نام را از سایت 

pandabonline@gmail.com  درصد از هزینه دوره به عنوان پیش ثبت نام دریافت  75فاکس فرمائید متعاقبا با شما تماس حاصل میگردد و  74887798ارسال و یا به شماره

 . واهد آمدگردد ، با توجه به تخصصی بودن کالسها ، زمان دقیق دوره براساس ثبت نام حداقل نفرات تعیین و برای مرحله نهائی از شما دعوت به عمل خمی

 هزینه های دوره ها :

  دوازده میلیون ریال ( 27ر555ر555ی ( : تصفیه فاضالب بهداشتی و صنعت  /دوره های گام به گام با راهبری تصفیه خانه های فاضالب ) گام اول تا پنجم ( 

  هشت میلیون ریال ( 7ر555ر555تصفیه لجن ( :  / دوره های گام به گام با راهبری تصفیه خانه های فاضالب ) گام هفتم و هشتم ( 

  چهار  میلیون ریال (9ر555ر555میکروبیولوژی لجن فعال ( :  / دوره های گام به گام با راهبری تصفیه خانه های فاضالب ) گام ششم ( 

  : پنج میلیون ریال ( 7ر555ر555دوره جداسازی پسابهای نفتی و روغنی از آب ( 

  : شش میلیون ریال ( 6ر555ر555دوره تصفیه آب شهری ( 

  دوره  مبانی و راهبری سیستم های اسمز معکوسRO  :555یال (ریال ) هشت میلیون ر 7ر555ر 

  دوره طراحی سیستم های اسمز معکوس مقدماتی و پیشرفتهRO   با نرم افزارROSA  :555ریال ) پانزده میلیون ریال ( 27ر555ر 

  : پنج میلیون ریال ( 7ر555ر555دوره تکنولوژیهای نوین در تصفیه فاضالب ( 

  دوره مبانی و طراحی سیستم هایDM-  : میلیون ریال ( ) پانزده 27ر555ر555به روش رزینی 

  به نام شرکت مهندسی پندآب تدبیر شماره شبا   7775بانک تجارت شعبه گلستان پاسداران کد  777277828درصد وجه کالس به :  حساب شماره  75واریز

IR680180000000000228128317  

  ب تدبیر شماره شبا بهشتی غربی به نام شرکت مهندسی پندآ 2568بانک پارسیان شعبه  722-2548-7حساب  سپردهIR750540106381100001093005 

 و  بدون دریافت هزینه برگزار میگردد .  31کاربردی در صنعت تصفیه آب و فاضالب در تیر ماه و مهر ماه  سمینار معرفی روش بیوتکنولوژی
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