موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبا همکاری انجمن گازهای فشرده تهران برگزار میکند

کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای آنالیز در صنعت گاز (کروماتوگرافی)

مدت دوره 0 3 :
ساعت آموزشی
مدرس  :سرکار خانم دکتر پورمند
روزها و ساعات برگزاری دوره :چهارشنبه  98/07/03ساعت  9لغایت 12
مخاطبان :کارشناسان فروش صنعت گازهای فشرده و شاغالن در آزمایشگاههای آنالیز گاز و عالقمندان به مباحث آنالیز گازها
شهریه دوره  1/500/000ریال است.

سرفصلهای آموزشی :
 دستگاههای مورد استفاده در آنالیز گازها

-

( GC اجزای دستگاه ،نحوه عملکرد ،انواع آشکارساز ،تفسیر نتایج ،بررسی صحت و دقت در نتایج حاصل)
سایر دستگاههای مرتبط با صنعت گاز



-

کوانتومتر (اجزای دستگاه و نحوه عملکرد)

جذب اتمی (نحوه عملکرد ،اجزای دستگاه)
( XRFنحوه عملکرد ،اجزای دستگاه)

( ICP نحوه عملکرد ،اجزای دستگاه)
بررسی استانداردهای ISO 034/035/036
نکات ایمنی در هنگام استفاده از دستگاههای مرتبط با صنعت گاز

محل برگزاری خیابان وزرا (خالد اسالمبولی) – خیابان  – 21پالک  – 10طبقه اول
خواهشمند است شهریه دوره را به شماره حساب سیبا ( 0111349206007شماره شبا )IR500170000000111349206007 :نزد
بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق بازرگانی تهران واریز و به همراه
فرم ثبتنام خود از طریق نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :ارسال کنید( .امکان تکمیل و ارسال فرم ثبتنام
به صورت الکترونیکی و از طریق سایت  edu.tccim.irنیز فراهم شده است)

با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبتنام از سوی
متقاضیان تشکیل خواهد شد.
تماس بگیرید.
 88107732و 88107723
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای:

فرم ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاههای آنالیز در صنعت گاز (کروماتوگرافی)

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت با زرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

خواهشمند است فرم تکمیل شده ثبتنام را به همراه فیش واریز مبلغ کارگاه از طریق
نمابر 88107762 :و یا ایمیل Edu@tccim.ir :به موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق بازرگانی تهران
ارسال کنید( .میتوانید فرم ثبت نام را از طریق سایت  edu.tccim.irتکمیل و ارسال کنید).
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن  88107723 - 88107732تماس بگیرید.

