
 اه آموزشی آنالینگکار

  ، (GC) کروماتوگرافی گازی  

 (HPLC) مایع با کارآیی باال کروماتوگرافی

 و طیف سنجی اتمی

   

 

 سطح کارگاه
تاریخ دوره 

 اول

تاریخ دوره 

 دوم

 هزینه
هر دوره 

 )تومان(

 350.000 28/11/1400 02/10/1400 مقدماتی و پیشرفته (GCکروماتوگرافی گازی )

 350.000 29/11/1400 03/10/1400 مقدماتی و پیشرفته (GC-MS)  طیف سنج جرمی -کروماتوگرافی گازی

 350.000 05/12/1400 09/10/1400 مقدماتی و پیشرفته (HPLCکروماتوگرافی مایع با کارایی باال )

 350.000 06/12/1400 10/10/1400 مقدماتی و پیشرفته (HPLC-MSطیف سنج جرمی) -کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 

 ICP-MS; FAAS; GF-AAS - 11/10/1400 07/12/1400 350.000)طیف سنجی اتمی )
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GCسرفصل های دوره 

و تزریق/ ، معرفی سخت افزاری دستگاه و آماده سازی اولیه دستگاه برای آنالیز، نوشتن روش آزمایشGC، توسعه روش در GCاصول و مبانی •

  GC، نمایش فیلم آنالیز نمونه به صورت عملی با GC، رفع مشکل در تکنیک GCآنالیز نمونه، تکنیک های نوین 

GC-MSسرفصل های دوره  

 Libraryمعرفی انواع )، تفسیر کروماتوگرام و طیف جرمی حاصل از آنالیز، نسبت ایزوتوپی، جستجو کتابخانه ایی GC-MSاصول و مبانی •

search)مراقبت و نگهداری از دستگاه و بررسی مشکالت عملی در حین کار، نمایش فیلم آنالیز نمونه به صورت عملی با ،MS -GC

HPLCسرفصل های دوره 

نه، تزریق و آنالیز نمو/ ، معرفی سخت افزاری دستگاه و آماده سازی اولیه دستگاه برای آنالیز،  نوشتن روش آزمایشHPLCاصول و مبانی •

 HPLCای و نگهداری دستگاه،  نمایش فیلم آنالیز نمونه به صورت عملی باآشنایی با نحوه کنترل دوره

HPLC-MSسرفصل های دوره  

ز، تفسیر کروماتوگرام و طیف جرمی حاصل از آنالیو نحوه انتخاب،انواع آنالیزور جرمی، ، انواع منابع یونیزاسونی HPLC-MSاصول و مبانی •

HPLC-MSمراقبت و نگهداری از دستگاه و بررسی مشکالت عملی در حین کار، نمایش فیلم آنالیز نمونه به صورت عملی با 

یسرفصل های دوره  طیف سنجی اتم

-GF، اصول و مبانی و دستگاهوری کوره گرافیتیAASاصول و مبانی طیف سنجی اتمی، اصول و مبانی و دستگاهوری جذب اتمی شعله ایی •

AAS اصول و مبانی و دستگاهوری ،ICP-MSمراقبت و نگهداری از دستگاه و بررسی مشکالت عملی در حین کار ،


