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ی آموزش یها کارگاه یبرنامه زمانبند  
 

  زمان Aسالن  Bسالن  Cسالن  Dسالن 

 اسفند ۷چهارشنبه  ۸-۸.۳5 افتتاحیه - - -

ICP/MS بخش اول 

 فیمبناط یشگاهیآزما  زاتیشرکت تجه  -   یزدانیدکتر جواد 

 اصول و کاربرد های دستگاه رئومتر

 دانشگاه شیراز - مهندس ساناز شجاعی و دکتر شادی حسن آجیلی

 لیسنج مادون قرمز تبد فیط یاصول و کاربردهاآموزش 

 (NIR)  کیسنج مادون قرمز نزد فی(  و طFT-IR)   هیفور

 دانشگاه شیراز - صدیقه طاطیان  و  دکتر مریم توحیدی 

برنامه  

 ها  سخنرانی
 اسفند ۷چهارشنبه  ۱0.۱5-۸.۳5

ICP/MS بخش دوم 

 فیمبناط یشگاهیآزما  زاتیتجه شرکت  - یزدانیدکتر جواد 

 اصول و کاربردهای دستگاه فلوسیتومتری

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - یبیسمانه اد  و محسن زارع

 اصول و کاربرد دستگاه پراکنش پویای نور

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز - یمحمدباقر شاهسون

برنامه  

 ها  سخنرانی
 اسفند ۷چهارشنبه  ۱0.۳5-  ۱2.۱5

ماهواره ای و مدل های به کار گیری داده های 

 اقلیمی در علوم زمین

 دانشگاه شیراز - دکتر محمد جعفر ناظم السادات

 ها  سخنرانیبرنامه  ۷نشست اعضای منطقه 
برنامه  

 ها  سخنرانی
 اسفند ۷چهارشنبه  ۱6-۱4

 کاربرد پردازش تصویر در فناوری آزمایشگاهی

 بخش اول

 شیرازدانشگاه  - فر یمی زهره عظ دهیدکتر س

 اندازه گیری عناصر با کمک جذب اتمی

 آزما   نیشرکت آرمان آفر - یاریمهندس شهرام شهر

 عیما یاصول کروماتوگراف

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز - دکتر زهرا بازیار

برنامه  

 ها  سخنرانی
 اسفند ۸پنج شنبه  ۱0.05-۸

 کاربرد پردازش تصویر در فناوری آزمایشگاهی

 دومبخش 

 دانشگاه شیراز - فر یمی زهره عظ دهیدکتر س

 یونی یاصول کروماتوگراف

 دانشگاه شیراز - مهندس ساناز شجاعی ،یزارع یدکتر مهد

 اصول و کاربرد های طیف سنجی رامان

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز  - ییصفا  نامی و  یمرجان جعفر

نشست 

 شاعا
 اسفند ۸پنج شنبه  ۱2.20-۱0.۳0

 
 طیف سنجی جرمی -کروماتوگرافی گازی

 دانشگاه شیراز - مهندس ساناز شجاعی و یگلمکان یدکتر محمدتق

 میکروسکوپ الکترونی نگاره )روبشی(

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز - دکتر المیرا رفعت ماه
 

نشست 

 شاعا
 اسفند ۸پنج شنبه  ۱5.۳0-۱4

 اسفند ۸پنج شنبه  ۱5.۳0-۱6 اختتامیه   

 .نشان داده شده استرنگ سبز  زمینهبا  گانیرا یها کارگاه

 .باشد یثبت نام کنفرانس م پرداخت هزینه مستلزم گانیرا یآموزش یها شرکت در کارگاه


