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Cán bộ & giảng viên

Sinh viên

Cựu sinh viên

Tham quan Trường

TỔ CHỨC SEMINAR CHUYÊN MÔN: ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHIỆT TRONG THỰC PHẨM VÀ VẬT LIỆU 

(Được đăng bởi: TT Thí nghiệm thực hành Ngày đăng:(09-04-2015))

Với mục đích giới thiệu những phương pháp phân tích hiện đại, đang được ứng dụng nhiều trên thế giới về nghiên cứu thực

phẩm và vật liệu mới tới quí Thầy, Cô giáo và học viên, sinh viên trong Trường. Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành đã mời thạc sỹ

Nguyễn Huy Phong – Giám đốc công ty A.D Vi Na, Tp. Hồ Chí Minh tới thăm trường và có những trao đổi chuyên môn "Ứng dụng các

phương pháp phân tích nhiệt trong thực phẩm và vật liệu". Cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30’ ngày 10 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường số 1 – Trường Đại học Nha Trang.

Nội dung báo cáo:

A.    Phân tích nhiệt (Thermal Analysis)

1.     Phân tích nhiệt vi sai (Differential Scanning Calorimetry – DSC)

2.     Phân tích nhiệt trọng trường (Thermogravimetry Analysis- TGA)

3.     Phân tích nhiệt lượng đẳng nhiệt (Iso Thermal Calorimetry - TAM)

4.     Một số ứng dụng DSC, TGA, TAM

B.    Phân tích kích cỡ hạt (Particle Analyzer)

1.     Phân tích kích cở hạt bằng phương pháp tán xạ Laser (Laser Scattering Size Distribution Analysis)

2.     Công nghệ tán xạ ánh sáng phân cực (Polarization Intensity Differential Scattering - PIDS), phân tích kích cở hạt nhỏ

(Sub-Micron)

3.     Phân tích kích cỡ hạt nano và thế Zeta.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quí Thầy, Cô cùng các bạn học viên, sinh viên quan tâm đến nội dung tới tham dự.

Thông báo khác

 Tổ chức Seminar chuyên môn: Ứng dụng các phương pháp phân tích nhiệt trong thực phẩm và vật liệu (09-04-2015)

 BộGD&ĐT tổ chức lớp tập huấn về chủ quyền biển, đảo VN tại Trường ĐHNT (09-04-2015)

 Thông báo tuyển Giảng viên (03-04-2015)

 Thông báo tuyển kỹ sư Xây dựng (02-04-2015)

 Thông báo Kết luận nội dung gặp gỡ đối thoại với CB Hội SV (02-04-2015)

 ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT VỚI QUỸ NAFOSTED (01-04-

2015)

 Thông báo tổ chức Hội thảo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ (17-03-2015)

 Thông báo quyết toán thuế TNCN 2014 (17-03-2015)

 Thông báo tuyển kế toán dự án (11-03-2015)

 Thông báo lịch xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2015 (11-03-2015)
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