
 بسمه تعاليبسمه تعالي
 

  :نوان دوره تخصصيع 

 GC  -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  يي با دوره كروماتوگرافي گازي،آشنا :هدف ويژه دوره       
  

 

شگاهيآزما نيشاغل    :مخاطبين دوره         

 :محتواي دوره

 

 تاريخچه كروماتوگرافي و انواع  آن -1

 اصول كروماتوگرافي -2

 گازهاي حامل -3

 ستونهاي كروماتوگرافي -4

 دتكتورهاي كروماتوگرافي -5

 انژكتورهاي كروماتوگرافي -6

 كاليبراسيون -7

 كار با دستگاه -8

    عيب يابي دستگاه  --99

  

    2200الي الي     0:360:36: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاريساعت برگزاري                                    روز روز   33به مدت به مدت   23123100//6060//2121از از   : : زمان برگزاريزمان برگزاري
  

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

    612612--5014501433605605تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   : : 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))  23102310//6600//6060حداكثر 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  12054016626621205401662662واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازاي هر نفربه ازاي هر نفر  للرياريا  21،666،66621،666،666    ::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       40624062IIRR  06660666  66616661  20542054  01660166  26622662يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

6125503106061255031060  

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  هزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره و از حساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره و از حساب في..  

     تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    6125014361250143223223و و   6126125503100055031000اطالعات بيشتر با شماره  اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب جهت كسب..  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


