دورهآموزشی «کامال عملی و کاربردیکروماتوگرافی مایع با کارایی باال )»(HPLC
مقدمه و هدف دوره:
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال یا  ،HPLCیکی از پرکاربردترین تکنیکهای جداساازی و تعیین میزان یک ماده در یک ترکیب پیچیده
دربساااایاااری از (اااانااایااع غاااا ،از (اااانااایااع اا ایاای ،دارویاای ،رای اااای -بااااادا ااااواای ،اا اا

وگاااز،

پورو یمی و  )...میبا دکه یادگیری ن الزامی میبا د و تو(یه میگردد .دورههای موز ی مربوط به این دسوگاه در برخی موسسات
موز ی به (ورت کامال تئوری دربازه زما ی کوتاه غبه (ورت یک الی دو روزه) برگزار می ود و در برخی دیگر به (ورت تئوری -املی
در بازه زما ی غیک الی دو روزه) که در روز اول مباحث تئوری بیان می گردد و در روز دوم حوه کار با دسوگاه موزش داده می ود اما از
جایی که اپراتوری یک دسوگاه ن ه ،با این پیچیدگیها در یک روز میگنجد موسسه موز ی "ا دی مندان دیار داریوش" در حال
برگزاری دورههای (رفا املی به (ورت بلند مدت میبا د تا رزومه ای کامال پرر گ و کاربردی برای فرد کارورز غ موزش دیده) تر سی،
کند .این دوره های موز ی به (ورت پیش فرض به (ورت  10روزه غ 80ساا ) طراحی ده ا دکه میتوان بنابر اخویار و ت صمی،
کارورز غ به (ورت موردی) اا را تا  3روز غ 24ساا ) یز کاهش داد.

سرفصل دوره آموزشی:
 روز اول :بیان مباحث تئوری و توضیح کلیه قطعات و اجزای دسوگاه جا

نایی کارورز توسط مدرس غالبوه در کنار دسوگاه و

به (ورت کامال املی)
 روز دوم :ا جام یک مدل کار دسوگاهی بسیار ساده برای فراگیری باور موضوع و حوه املکرد قطعات مخولف دسوگاه و تایه
حاللها و محلولهای مربوطه توسط کارورز
 روز سوم :کمک گرفون از کارورز جا

ا جام بعضی موارد غ حوه رو ن مودن قسم های مخولف دسوگاه بر اساس اولوی  ،باز

و بسوه کردن سوون ،گارد و )...
 روز چاارم :تحویل یک پروژه ساده به کارورز و اجرایی مودن ن غاز ابودا تا ا واا) توسط کار موز جا

دس به چار دن وی

 روز پنج :،تحویل پروژههای سنگینتر و پیچیدهتر به کارورز و ا جام تمام کار توسط وی زیر ظر کار ناس و مدرس دسوگاه و
این روال تا روز ده ،ادامه خواهد دا

.

درپایان ،زمو ی مبنی بر (الحی کار با د سوگاه برگزار میگردد و گواهینامه معوبر مبنی بر اینکه فرد موزش دیده به مدت  80ساا
غ10روز کاری) در دوره موز ی  HPLCرک

موده اس

و توا مندی کار با دسوگاه را به (ورت کامال مسوقل دارد ،ااطا میگردد.

مخاطبان دوره:
 دا جویان و فارغ الوحصیالن مقاطع کار ناسی ،کار ناسی ار د و حوی دکوری ر وه یمی غا واع گرایشها)،زیس

ناسی ،فیزیک ،ماندسی یمی و داروسازی

نوع دوره و ساعت دوره:
 کامال املی و کاربردی دوره های  5 ،3و  10روزه بنا به درخواس موقاضی برگزار میگردد. دورههای کارورزی یک ماهه یز برای االقمندان برگزار میگردد.موسسه "اندیشمنداندیارداریوش" م وخر اس با باره گیری کادر اساتید مجرب ،جوان و پویا از کلیه االقمندان جا حضور در این دوره
موز ی داوت بعمل ورد.
 جهت ثبت نام به سایت  www.dariusland.comمراجعه نمایید.
 قبل از ثبت نام ،جهت مشاوره با کارشناسان ما و از طریق شمارههای ذیل در ارتباط باشید:
(021) 88629509
(021) 88629525
(021) 88629580

با احترام
مدرییت موسسه

