
 

  

 

 10	 ان و کارشناسان آزمایشگاه هاي همکار اداره استاندارد و وزارت بهداشتدانشجویجهت درصد تخفیف . 

 شرکت در	3	، مشمول تخفیفکارگاه		10	درصدي خواهد شد.  

  درصدي اعمال می گردد.  10نفر جهت شرکت گروهی در هر کارگاه، تخفیف  5به ازاي هر  

  تخفیف می شوند. %10مشمول اعضاي شبکه آزمایشگاهی فناوریهاي راهبردي  

 به صنعت و یا کارخانجات مرتبط، معرفی میگردند.در صورت فعال بودن در دوره هاي آموزشی  افراد شرکت کننده 

  شود که به صورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشندمربوط به کارگاه آموزشی صرفاً براي افرادي صادر میدوره گواهی پایان. 

  تلگرامشماره و  44746860 - 44735307کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنعالقمندان جهت		09212242803			تماس حاصل فرمایند. 

  هزینه  خرداد  تیر  مرداد  شهریور

 (تومان)

  مدت

 (روز)

  عنوان دوره  محور هاي دوره  مدرس

      4-3  

500,000  2  
آقاي مهندس  -خانم مهندس خرندي

  اقبالی

جلسه اول: آموزش اصول تئوري روش هاي استخراج 

  سنگین با دستگاه جذب اتمیفلزات 

جلسه دوم: آموزش عملکرد قسمت هاي مختلف دستگاه 

  و مهارت هاي کار عملی

 

  دوره مقدماتی:

فلزات سنگین در نمونه اندازه گیري  

هاي غذایی با دستگاه جذب اتمی 

)AAS(  

    7-6    

  4-3      

8-7        

  
    31-30  

600,000  2  
آقاي مهندس  -خانم مهندس خرندي

  اقبالی

جلسه اول: انجام آزمون استخراج در نمونه حقیقی و 

  آموزش نکات عملی 

جلسه دوم: آموزش تعیین مقدار کمی فلزات سرب و 

 کوره الکتریکی -کادمیوم با دستگاه جذب اتمی

  دوره پیشرفته:

فلزات سرب و کادمیوم اندازه گیري 

در نمونه هاي غذایی با دستگاه 

 ه گرافیتیکور -جذب اتمی

  
11-10      

  14-13      

600,000  2  
آقاي مهندس  -خانم مهندس خرندي

  اقبالی

جلسه اول: انجام آزمون استخراج در نمونه حقیقی و 

  آموزش نکات عملی 

جلسه دوم: آموزش تعیین مقدار کمی فلزات ارسنیک و 

  تولید هیدرید -جیوه با دستگاه جذب اتمی

  دوره پیشرفته: 

فلزات ارسنیک و جیوه اندازه گیري 

در نمونه هاي غذایی با دستگاه 

  تولید هیدرید -جذب اتمی
15-14        

      29-30  490,000  2  
خانم مهندس -آقاي دکتر جهانبانی 

  موسوي

آشنایی با اصول نظام تایید صالحیت آزمایشگاه ها، 

، 17025آشنایی با تغییرات ویرایش جدید استاندارد 

آشنایی با تدوین مستندات براي آزمایشگاه تایید 

  صالحیت شده

مبانی، تشریح الزامات و مستند 

با  -ISO,IEC 17025,2017سازي 

  همکاري شرکت مشاوران بهین تدبیر

      31-30  

  خانم مهندس خرندي  2  700,000

جلسه اول: آموزش اصول تئوري روش استخراج 

،clean up  نمونه هاي غذایی و انجام آزمون در نمونه

  17026حقیقی بر طبق استاندارد ملی 

جلسه دوم: آموزش عملکرد قسمت هاي مختلف دستگاه 

و روش هاي رسم کالیبراسیون و تعیین کمی مقادیر 

 آفت کش ها

اندازه گیري باقیمانده آفت کش ها 

به روش کچرز با در مواد غذایی 

 GC-MSدستگاه 

    28-27    

  25-24      

29-28        

  آقاي مهندس طوالبی  1  280,000        13

مون هاي ترل میانی در آزکاربرد کالیبراسیون و کن

کالیبراسیون و  و اجراییاصول برنامه ریزي  شیمیایی،

  کنترل میانی

کاربرد کالیبراسیون در آزمایشگاه 

با همکاري شرکت   -شیمی و آب

  مشاوران بهین تدبیر

      30  

  کروماتوگرافی الیه نازك  شناسایی مواد و رنگ مصنوعی (در مواد غذایی)  خانم مهندس زارعی   1   300,000
    27    

  24      

28        

      2  

  میکروبیولوژي مواد غذایی  خانم مهندس سیف   1   300,000

  میکروبیولوژي

    6    

  3      

7        

      9  

  میکروبیولوژي آرایشی، بهداشتی خانم مهندس سیف   1   300,000
    13    

  10      

14        

      23  

  پروبیوتیک خانم مهندس سیف   1   300,000
    20    

  17      

221        

      30 - 31  

  ضدعفونی کننده ها خانم مهندس سیف   2   700,000
    27 - 28    

  24 - 25      

28 - 29        

      3-2  
 لبنیات  خانم مهندس زارعی  2  500,000

  

  

  

  آزمونهاي شیمی در محصوالت

  

  

  

 

    28-27    

      10-9  
 فرآورده هاي گوشتی  خانم مهندس میدانی  2  500,000

    4-3    

      24-23  
 ادویه جات  خانم مهندس افروغ  2  500,000

  11-10      

      31-30  
 چاي دمنوش و نوشیدنی  خانم مهندس میدانی  2  500,000

  18-17      

    7-6    
 کنسرو و مربا ترشی  زارعیخانم مهندس   2  500,000

  25-24      

    14-13    
 حبوبات و غالت  خانم مهندس افروغ  2  500,000

8-7        

    21-20    
 عسل خانم مهندس زارعی  2  500,000

15-14        

14        
آشنایی با کمیت هاي اصلی و فرعی، آشنایی با زنجیره   یآقاي مهندس طوالب  1  350,000

  سیون عمومیاندازه شناسی و اصول اجرایی کالیبرا

اصول و مفاهیم اندازه شناسی و 

با همکاري شرکت  -کالیبراسیون

  مشاوران بهین تدبیر


