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رئوس هطالب

هورخ

اول

 :9/17/36مقذمه ای تر روشهای جذاسازی پیشرفته( اهمیت روشهای جذیذ و دامنه کارترد آنها)

دوم

:9/18/12

 -اصول جذاسازی تر اساس تغییر فاز -اصول جذاسازی تر اساس مثادله یون

سوم

:9/18/19

 -اصول جذاسازی تر اساس کارترد میذانهای الکتریکی (الکتروفورز)

چهارم

:9/18/26

 -اصول کروماتوگرافی و مفاهیم اساسی آن

پنجن

:9/18/33

 -کروماتوگرافی گازی (دستگاهوری ،انتخاب ستون ،دتکتورها ،شناساایی کیفای ،اناذازه گیاری

ضطن

:9/18/3:

هفتن

:9/19/17

 -روشهای ترکیة آشکارسازها در کروماتوگرافی گازی ()hyphenated methods

هطتن

:9/19/24

 -کروماتوگرافی ماای ( اناوا روشاهای کرومااتوگرافی ماای  ،تکنیکهاای جذاساازی وات اته،

 -اصول جذاسازی تر اساس شناورسازی ()flotation

کمی)
 تکنیکهای اختصاصی کروکاتوگرافی گازی (روشهای آنالیس نمونه های تافت پیچیذه ،روشهایمشتك سازی ،پیرولیس)

جذاسازی تهیه ای ،جذاسازی تجسیه ای و) ...
 کروماتوگرافی مای تا کارایی تاال (( )HPLCانوا مذهای  ، HPLCدستگاهوری ،ستونها و فازمای  ،شناسایی در )HPLC

 کروماتوگرافی مای تا کارایی تاال (کارتردهای کیفی و کمی) -تکنیک اختصاصی در کروماتوگرافی تا کارایی تاال

نهن

:9/19/31

دهن

:9/19/38

 -کارترد  HPLCترای جذاسازی تیومولکولها

یازدهن

:9/1:/15

 -روشهای ترکیة آشکارسازها در )hyphenated methods(HPLC

دوازدهن

:9/1:/22

 -روشهای  validationدر HPLC

سیسدهن

:9/1:/29

 -روشهای پیشرفته آماده سازی نمونه ترای روشهای کروماتوگرافی

چهاردهن

:9/1:/36

 -پلیمرهای حکاکی مولکولی و کارترد آن ها در کروماتوگرافی و استخراج.

پانسدهن

 :9/21/13پیشرفتهای اخیر کارترد فناوری نانو در روشهای جذاسازی ( یک دیذ کلی و تررسی افك آینذه

ضانسدهن

 :9/21/1:ارائه سوینارهایی توسط دانطجویاى دکترای در طی سه هاه

 -کارترد  HPLCترای جذاسازی ترکیثات کایرال

 -اصول کلی جذاسازی تا استفاده از کروماتوگرافی سیال فوق تحرانی () SFC
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