
 

 

آموزشی سوم لغایت از  سنجی پراش پرتو ایکس هاي رسی به روش طیف شناسایی کانی  برگزاري دوره 

  )همراه با  ارائه مدرك معتبر شرکت در دوره هاي آموزش آزاد دانشگاه تهران( 1391چهارم بهمن ماه 

  بسمه تعالی

آزمایشگاه اشعه ایکس دانشکده مهندسی معدن، به حول و قوه الهی، 

با  1391در نظر دارد تا در زمستان  هاي فنی دانشگاه تهران پردیس دانشکده

کارشناسی متخصص،  بهره گیري از امکانات پیشرفته آزمایشگاهی و نیروي 

سنجی پراش  هاي رسی به روش طیف شناسایی کانی"دوره آموزشی 

 اعطاء گواهینامه معتبرمندان با  را جهت استفاده عموم عالقه "پرتو ایکس

  . هاي آموزشی آزاد دانشگاه تهران، برگزار نماید شرکت در دوره

   سر فصل دوره آموزشی 

ها، شرایط تشکیل،  بندي طبقه تعاریف و(هاي رسی  آشنایی با کانی -

هاي متداول  ، روشها رس انواع کاربردها و مشکالت ناشی از حضور

  ...)و  شناسایی

  )XRDبا روش آشنایی (مبانی مقدماتی پراش پرتو ایکس  -

 هاي ویژه  سازي استخراج بخش رس از نمونه و نحوه انجام آماده -

هاي ویژه و سازيهاي حاصل از آماده تجزیه و تحلیل طیف ،مقایسه  -

  نهایتاً تشخیص کیفی نوع رس 

شناسایی رس -    XRDآزمایشگاه در  ها آشنایی عملی با مراحل 

  آموزشی دوره و شهریه مدت ،زمان، مکان

  04/11/1391 لغایت چهارشنبه 03/11/1391شنبه سه :زمان

  )تئوري و عملی(ساعت  16، دانشکده معدن 6کالس : و مدت مکان

  )بدون تخفیف( معادل سیصد هزار تومان ریال 000/000/3مبلغ : هزینه

  مدرس دوره 

کارشناس آزمایشگاه اشعه ایکس  توسط دوره مباحث تئوري و عملی

، کهن  سرکار خانم مهندس گلناز جوزانی ،دانشکده مهندسی معدن

و عضو  دارنده مدرك معتبر بین المللی از شرکت سازنده دستگاه

  .خواهد شدتدریس ، هاي پراش پرتو ایکس بین المللی داده مرکز

  نام ثبتنحوه 

شـماره حسـاب اختصاصـی      بـه شرکت در دوره شهریه واریز مبلغ 

هاي فنـی دانشـگاه تهـران، نـزد      پردیس دانشکده) غیرقابل برداشت(

قابل واریـز در  ( 18711648بانک تجارت شعبه اردیبهشت به شماره 

همراه و ارسال اسکن فیش  )شعب بانک تجارت سراسر کشور کلیه

شناساییبا نامه  نـام و  ( درخواست شرکت در دوره با قید اطالعات 

نوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شـماره شناسـنامه، کـد ملـی،     نام خا

پسـت الکترونیـک    بـه  )و شـماره تمـاس   آخرین مدرك تحصـیلی 

   )xrdminlab@yahoo.com( آزمایشگاه

  آدرس

چهارراه (تهران، تقاطع خیابان کارگر شمالی و اتوبان شهید گمنام 

 ، روبروي کوچه نهم خیابان کارگر شمالی، ساختمان شماره)امیرآباد

هاي فنی، دانشکده مهندسی معدن، طبقه  پردیس دانشکده 2

، )021( 82084291: تلفن، آزمایشگاه اشعه ایکسزیرهمکف، 

    /http://xraylab.ut.ac.ir :تارنما، )021( 88008838: تلفکس
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