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  :نوان دوره تخصصيع                                              

 GC  با دستگاه كروماتوگرافي گازي
 

 :مدرس دوره

 سيد حجت اهلل كاظمي دكترآقاي 
 (و عضو هيأت علمي پژوهشگاه نفت  دكتراي شيمي تجزيه از دانشگاه شيراز)

 

به صورت آزمايشگاهي كار با دستگاهها و روشهاي عيب يابي نحوه  آشنايي با دوره كروماتوگرافي گازي،: هدف ويژه دوره       
  

 

شگاهيآزما نيشاغل    :مخاطبين دوره         

 :محتواي دوره

 

 تاريخچه كروماتوگرافي و انواع  آن -1

 اصول كروماتوگرافي -2

 هاي حاملگاز -3

 ستونهاي كروماتوگرافي -4

 دتكتورهاي كروماتوگرافي -5

 انژكتورهاي كروماتوگرافي -6

 كاليبراسيون -7

 كار با دستگاه -8

    عيب يابي دستگاه  --99

  

    9966الي الي     0:390:39: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاريساعت برگزاري                                    روز روز   44به مدت به مدت   93093066//9977//9090از از   : : زمان برگزاريزمان برگزاري
  

  واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني زادي، پژوهشگاه صنعت نفت، زادي، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آبلوار غربي ورزشگاه آ    ::برگزاريبرگزاري  مكانمكان

    989989--4084408433904904تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   شركت  متبوع يا شركت  متبوع يا / / ارسال معرفي نامه از سازمان ارسال معرفي نامه از سازمان : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  93069306//9977//9494حداكثر تا تاريخ حداكثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهاي درآمدهاي   ))    داري كلداري كل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  89744609999998974460999999واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازاي هر نفربه ازاي هر نفر  ريالريال  98،999،99998،999،999    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       46994699IIRR  79997999  99989998  97449744  60996099  99999999شماره شبا شماره شبا   يايا( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

  ((سرويس اياب و ذهاب عموميسرويس اياب و ذهاب عمومي  شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، ))  9894473079798944730797

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  ز حساب فيز حساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره اهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره ا..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    9894084398940843993993و و   9899894473070744730707جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


