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 دانشگاه صنعتي شريفعملي طيف سنجي فيبرنوري /كارگاه آموزشي تئوري

  1391 آذر 23
  با ارائه گواهينامه معتبر از دانشگاه صنعتي شريف

غيرمخرب و آنالين براي بسياري از به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي در انجام آزمايشها  زياد با توجه به نياز به سرعت و دقت امروزه نوري فيبر طيف سنجي
كارگاه " با عنوان در نظر دارد دوره آموزشي شريف صنعتي دانشگاه سنجي طيف كاربردي آزمايشگاه  .و دانشگاهي مطرح است ، پزشكيصنعتي كاربردهاي

با هدف ارتقاء قابليت هاي پژوهشي و علمي با ديدگاه ارائه راهكارهاي طيف سنجي براي انجام پروژه ها در را  "فيبر نوري طيف سنجي عملي/ تئوري يآموزش
 ها هيئت علمي دانشگاهجوان اعضاي  ، كارشناسان آزمايشگاهي و متخصصان ،تحصيالت تكميليكارشناسي و آموختگان مقاطع  دانشبراي حوزه هاي متفاوت را 

  . دنماي برگزار مي

  :مفاهيم و اصول طيف سنجي فيبر نوري به شرح ذيل مي باشدكارگاه شامل اين مطالب ارائه شده در محتواي 

  و طيف سنجي فيبر نوري مرور كلي برانواع روشهاي طيف سنجي -
  Diffuse & Specular عبور و  بازتاب  - جذب مروري بر تئوري فيزيك  -
 ...)اليپسومتري و رفركتومتري،روابط پاشندگي، ( اليه نازك مروري بر روشهاي ضخامت سنجي -
 )اپتيكي طيف سنج ها، منابع تابشي و ادوات( معرفي روش هاي كاليبراسيون  -
جذب  انجام آزمايش هاي عملي ،و نانومتري ضخامت سنجي اليه نازك طيف سنجي؛ و ابزارهايبا دستگاه ها  و آموزش كار آشناييشامل كارگاه عملي  -

  و كاليبراسيون  و بازتابيعبور  –

   



 
 آزمايشگاه كاربردي طيف سنجي دانشگاه صنعتي شريف

 

مكان برگزاري مهلت ثبت نامهزينه ثبت نام مدرس دوره زمان برگزاري كارگاهنام 
  كارگاه

فيبر  طيف سنجيي كارگاه آموزش
 )بخش تئوري(نوري 

 91آذر  23

 مهندس سحر عبدالهي جهدي

 91آذر  20 هزار تومان 25

  

  سكارشناس ارشد واحد تحقيق و توسعه شركت آرين بري
دانشكده فيزيك 
 دانشگاه صنعتي

  شريف

  

9از ساعت
13الي  

 معصومه مشكل گشا
 دانشجوي دكتري فيزيك دانشگاه صنعتي شريف

طيف  ي عمليكارگاه آموزش
 )بخش عملي(فيبر نوري  سنجي

 دكتر فيصل كروشاوي 91آذر  23
14از ساعت 91آذر  20 هزار تومان 25

 17الي 
 هيأت علمي دانشگاه

 30/17ساعت  جلسه پرسش و پاسخ
 

  

  .ركت براي دانشجويان نيم بها مي باشدشهزينه *
  .حضور در جلسه تئوري براي شركت در جلسه عملي ضروري مي باشد**

ارسال  ايميل قيد شده در فرم  آدرس به 1391 آذر 20حداكثر تا  را پيوست به اين ايميل نام ي ثبت بايد فرم پرشده اين كارگاه،متقاضيان شركت در 
ي نحوه برگزاري و محتواي دوره  به وبگاه آزمايشگاه كاربردي طيف سنجي به آدرس براي كسب اطالعات بيشتر درباره .نمايند

com.sharifspectroscopylab.www مراجعه نماييد.  


