နည််းပညာမ ြှင့််တင်ရရ်းနှင့်ပ
် ်းရပေါင််းရ

ာင်ရွက်ရရ်းဦ်းစ်းဌာန

ဒြပ်စ္စည််းသိပပံသုတေသနဌာန(တေလာ)
ဓာတ်ခွဲကျွ ််းကျင် ှုကာလတိုသင်တန််း(မပင်ပ)(၂/၂၀၂၂)ဖင့််လှစ်ရန် ေစ္ီေစ္ဉ်
ကာလတိုသင်တန််းဖင့််လှစ်ရသည့်် ရည်ရွယ်ချက်
၁။

ဒြပ်ပစ္စည််းသိပပံသုတေသနဌာန၏ လုပ်ငန််းောဝန်ေစ္်ရပ်ဒြစ္်တသာ သုတေသနနှင့််နည််းပညာ

ြွံွံ့ဖြိ ်းေို်းေက်တစ္ရန်အေွက် သေတ တေြနှင့်် ဒြပ်ပစ္စည််းသိပပံဆိုင်ရာ လူ့စ္ွမ်း် အာ်းအရင််းအဒမစ္်မ ာ်း
တမွ်းထုေ်တပ်းနိုငရ
် န်နှင့်် သုတေသနလုပ်တဆာင်တနသမ ာ်း၏ ဓာေုတေြဓာေ်ခွွဲဒခင််းနည််းပညာရပ်မ ာ်း
တြာ်တဆာင်နိုင်သည့်် စ္ွမ််းရည်အရည်အတသွ်းမ ာ်း ေို်းေက်လာနိုငတ
် စ္ရန်၊ သုတေသနလုပ်ငန််း မ ာ်း
တြာ်တဆာင်ရာေွင် မိမိကိုယ်ကို ယံုကကည်မှုရှိစ္ွာဒြင့်် ကာယအင်အာ်း၊ စ္ိေ်ဓါေ်အင်အာ်း အဒပည့််အဝ
ရရှိတဆာင်ရွက်နိုငတ
် စ္ရန်ရည်ရွယ်ဖပ်း ဓာေ်ခွွဲကျွမ််းက င်မှုသင်ေန််း(ဒပင်ပ)ကိုြင
ွ ့််လှစ္်ရဒခင််းဒြစ္်ပါသည်။
ကာလေိုသင်ေန််းဖွင်လှစ္်ရသည်ေတ ကာင််းေရင််း
၂။

တခေ်မြ
ီ ွံွံ့ဖြိ ်းေို်းေက်တသာ နိုငင
် တ
ံ ော်ကက်းေစ္်ရပ် ေည်တဆာက်ရာေွင် သေတ တေြနှင့််

ဒြပ်ပစ္စည််းသိပပံသုတေသနလုပ်ငန််းမ ာ်း ထိတရာက်အက ိ ်းရှိစ္ွာ တဆာင်ရွက်တပ်းနိုင်တရ်းသည် အဓိက
က တသာ အခန််းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လ က်ရှိပါသည်။ သေတ တေြနှင့်် ဒြပ်ပစ္စည််းသိပပံဆင
ို ရ
် ာသုတေသန
လုပ်ငန််းမ ာ်း လုပ်တဆာင်ရာေွင် လုပ်ငန််းအဆင့််ဆင့််၌ လိအ
ု ပ်ခ က်ေစ္်ခုဒြစ္်သည့်် ဓာေုတေြ
ဓာေ်ခွွဲနည််းပညာမ ာ်းအာ်း သက်ဆိုငရ
် ာဝန်ထမ််းမ ာ်းအတနဒြင့်် လုပ်ငန််းခွငေ
် ွင််းလက်တေွွံ့သင်ကကာ်း
တလ့်က င့််မှုမ ာ်းဒြင့််

ကျွမ််းက င်ေေ်တဒမာက်နိုင်ရန် လိအ
ု ပ်လ က်ရှိပါသည်။ သဖို့ ြစ်ပါ၍ အစ္ို်းရ၊

ပုဂ္ဂလက
ိ အြွွဲွံ့အစ္ည််းမ ာ်းရှိ
အဒမစ္်မ ာ်း၏

ဓာေုတေြ၊

လုပ်ငန််းစ္ွမ််းတဆာင်ရည်

သေတ တေြနှငဒ့်် ြပ်ပစ္စည််းသိပပံဆိုင်ရာ
ြွံွံ့ဖြိ ်းေို်းေက်လာတစ္ရန်အေွက်

လူ့စ္ွမ်း် အာ်းအရင််း
ဓာေ်ခွွဲကျွမ််းက င်မှု

ကာလေိုသင်ေန််း (ဒပင်ပ)ကို ြွင့််လှစ္်တပ်းနိုငရ
် န် တဆာင်ရွက်ဒခင််းဒြစ္်ပါသည်။
ကာလတိုသင်တန််း ဖင့််လှစ်သင်ကကာ်းသာ်း ည့်် အစအစဉ် ျာ်း
၃။ ဒြပ်ပစ္စည််းသိပပံသုတေသနဌာန(တအလာ)ေွင် ဓာေုတေြဓာေ်ခွွဲေိုင််းောမှုဘာသာရပ်ကာလေို
သင်ေန််း(ဒပင်ပ)ကို တအာက်ပါအစ္အစ္ဉ်အေိုင်း် ြွင့််လှစ္်သွာ်းရန်လ ာထာ်းပါသည် (က) သင်ေန််းအမည်

- ဓာေ်ခွွဲကျွမ််းက င်မှုသင်ေန််း(ဒပင်ပ)

(ခ)

သင်ေန််းတနရာ

- ဒြပ်ပစ္စည််းသိပပံသုတေသနဌာန(တအလာ)

(ဂ)

သင်ေန််းကာလ

- ၁၉-၉-၂၀၂၂ မှ ၂၁-၁၀-၂၀၂၂ ထိ

(ဃ) သင်ကကာ်းခ န
ိ ်

- နံနက် (၉)နာရမှ ညတန (၄)နာရထိ

(င)

လက်ခံမည့််

- (၂၀)ဦ်း

သင်ေန််းသာ်းဦ်းတရ
(စ)

သင်ေန််းဝင်ခွင့််

- ဓာတဗေဒဓာတ်ခွဲခန််းတင်တာဝန်ထမ််းဗ

အရည်အခ င််း

ာင်ဗနဗသာ

သပပဘ
ံ ွဲွဲ့ရဝန်ထမ််းမ ာ်း
(ဝန်ကကီ်းဌာန/ပဂဂလကအြွဲွဲ့အစည််း)

(

) သင်ကကာ်းမည့််ဆရာ/မ - ဓာတဗေဒပညာရှင်မ ာ်းနှင် ဓာတ်ခွဲကျွမ််းက င်ဝန်ထမ််းမ ာ်း

(ဇ)

သင်ေန််းတကက်း

- ဝန်ကကီ်းဌာနမှဝန်ထမ််းမ ာ်းအတက်
ဗဖခာက်ဗသာင််းက ပ် (၆၀၀၀၀/-)နှင်
ပဂဂလကအြွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းမှ ဝန်ထမ််းမ ာ်းအတက်
ေစ္်သန
ိ ််းနှစ္်တသာင််းက ပ်(၁၂၀၀၀၀/-)

သင်တန််းသာ်းဝင်ခင့််အရည်အချင််းသတ် ှတ်ချက်
၄။

ဓာေုတေြဓာေ်ခွွဲေိုင််းောမှုဘာသာရပ်နယ်ပယ်ေွင်

ောဝန်ထမ််းတဆာင်တနတသာ

ဌာန/

ေကကသိုလမ
် ာ်း၊ ကုမပဏမ ာ်းနှင့််ပုဂ္ဂလက
ိ အြွွဲွံ့အစ္ည််းမ ာ်းမှ သိပပံဘွွဲွံ့ရဝန်ထမ််းမ ာ်း ဒြစ္်ရပါမည်။
သင် ကာ်းမည်ဘာသာရပ်မ ာ်းနှင်သင် ကာ်းတရ်းေစ္ီေစ္ဉ်မ ာ်း
၅။

ဗရွှေ၊ ဗင၊ ခွဲ၊ ဇင၊် ဗကာပါ်း၊ သံ နှင် လီသီယမ်ပါဝင်ဗသာ သတတုရင််းသက် နမူနာမ ာ်းတင် ပါဝင်

သည် Element မ ာ်းက ဓာတ်ခွဲတင််းတာနင်ရန်အတက် Atomic Absorption Spectroscopy
(A.A.S)၊ X-Ray Fluorescent Spectrometer(X.R.F), X-Ray Diffractometer(X.R.D) စက်မ ာ်းနှင်
Wet Analysis နည််းစဉ်တဖို့ ြင် ဗအာက်ဗြာ်ဖပပါ ဘာသာရပ်မ ာ်းအာ်း သင်ကကာ်းသာ်းမည်ဖြစ်ပါသည်-

သင် ကာ်းမည်ဘာသာရပ်မ ာ်း
Wet Analysis & Instrumentation
Wet Analysis
(1) Gravimetric
Analysis

Instrumentation
(1) Basic Principle
of A.A.S.

Elemental Analysis

Elemental Analysis

by X.R.F

by X.R.D

(1) Basic Principle

(1) Characterization

of X.R.F

(Determination
of Sulfur &
Calculation)
(2) Volumetric
Analysis

(2) Determination
of Au & Ag from
Ores &

(2) Types of X.R.F

(2) Basics of
Crystallography

(a) Complexometric

Calculation

EDTA Titration
(Determination

of Pb from Ores & (3) Determination
of Li2O from its
Calculation)

(b) Oxidation –
Reduction
Titration
(Determination
of Fe from Ores &
Calculation

Ores &

(3) Application of

(3) Basics of X-Ray

X.R.F
(4) Calculation

Calculation

(4) Powder X-Ray
Diffraction

(5) Type of Samples (5) Application of
determined by
X.R.F

X.R.D

