
 TC-6 کمیتو تخنیکی تذًین ستنذردىای مٌادنفتی

 تاریخچو

در در چْکات ریاضت تذّیي ضتٌذرد ُا ّ کْدُای هلی ضاختواًی ایجاد ّ  1378در ضال هْاد ًفتی کویتَ تذّیي ضتٌذرد ُای 

تذّیر یافت، هطْدٍ ضتٌذرد ُای تیل پطرّل، دیسل ّ خاک بَ حیث ضتٌذرد  22/5/1377اّلیي جلطَ ایي کویتَ کَ بَ تاریخ 

اثر ایي کویتَ بَ  تحت( ًیس کویتَ تخٌیکی فرعی )گازی ضازی ّضایظ ًقلیَ هْتْرُای اجباری تصْیب گردیذ. ُوچٌاى 

 بَ فعالیت آغاز ًوْد. 10/7/1333تاریخ 

 فعالیت ىای عمذه

 ضتٌذرد هلی  از شْرای عالی ضتٌذرد 141تصْیب -

 ضتٌذرد هلی هْاد ًفتی از کویتَ تخٌیکی 258ًِایی ضازی  تذّیي ّ -

 ًقلیَُای ًصب گازی در ّضایظ  / ّرکشاپ تذّیي الیحَ ارزیابی تخٌیکی شرکت ُا تِیَ ترتیب ّ -

 (LPG) تذّیي هطْدٍ دضتْرالعل گازی ضازی ّضایظ ًقلیَ هْتْری با ضْخت گاز تِیَ ترتیب ّ -
تِیَ ترتیب ّ تذّیي چک لطت ُای ارزیابی فعالیت شرکت ُای تْریذ کٌٌذ پرزٍ جات ًصب ضیطتن گاز ضْز باالی  -

 ّضایظ ًقلیَ هْتْری

 (LPGگاز ) قلیَ هْتْر با ضْختتذّیي ًوًَْ الک بْک کتابچَ ثبت ّضایظ ً تِیَ ترتیب ّ -

 (LPGگاز ) تذّیي کتابچَ رٌُوْد ضیطتن گازی ّضایظ ًقلیَ هْتْری با ضْخت تِیَ ترتیب ّ -

 (LPG)تذّیي ًوًَْ کارت شٌاضایی هطتِلک ّضایظ ًقلیَ هْتْر با ضْخت گاز  تِیَ ترتیب ّ -

 

 نيادىای ىمکار 

 پٌُْتْى هحترم پْلتخٌیک کابل بَ حیث رییص کویتَ -

 اکادهی هحترم علْم افغاًطتاى بَ حیث عضْ -

 ادارٍ هحترم تٌظین ًفت ّ گاز افغاًطتاى بَ حیث عضْ -

 ّزارت هحترم هعادى ّپطرّلین بَ حیث عضْ -

 ّزارت هحترم تراًطپْرت ّ ُْاًْردی هلکی بَ حیث عضْ -

 ادارٍ هحترم هلی حفاظت هحیظ زیطت بَ حیث عضْ -

 حیث عضْاطاق هحترم تجارت ّ صٌایع افغاًطتاى بَ  -

 ادارٍ هلی ضتٌذرد بَ حیث ضکرتر  -

 

 ًظایف عمذه کمیتو تخنیکی

 الْیت دُی ضتٌذردُای هْرد ًیاز -

 ضاختي پالى کاری کویتَ تخٌیکی -

 جوع آّری هْاد برای تذّیي هطْدٍ ضتٌذردُای تحت پالى تعییي هٌابع هْرد ًیاز برای اقتتباش ّ -

 تحت پالى تبادل ًظر باالی هطْدٍ ضتٌذرد ُای بحث ّ -

 ًِایی ضازی هطْدٍ ضتٌذردُای تحت پالى -

 تجذیذ ًظرضتٌذردُای هلی -

 


