
 

  רפואיתרפואית--המכללה הביוהמכללה הביו                                                                                    
ידע                                                                                                 והעמקת ה ידעהעשרה  והעמקת ה   העשרה 

י                                                                                                                                                                         יבתחומ   , ביוטכנולוגיה ומכשור רפואי, ביוטכנולוגיה ומכשור רפואיהפארמצבטיקההפארמצבטיקה  בתחומ

      

 , פארמה ג'וב .2004© כל הזכויות שמורות  
, לאחסן, במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם

 שהוא מהחומר שבתוכנית זו.
 שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בתוכנית זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מפארמה ג'וב.  

 מספר המקומות מוגבל, ההרשמה על בסיס כל הקודם זוכה.  .במספר המשתתפים יתכנו שינויים לא מהותיים * פתיחת הקורס מותנית 

 הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר בכתב עד שבוע ימים לפני מועד תחילת הקורס, לאחר מכן לא יוחזרו התשלומים.  

 דמי הרשמה לא יוחזרו לנרשם שביטל את הרשמתו. 

 : נוספיםלפרטים 
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    למתחילים"למתחילים"  GGCC   / /HHPPLLCC"כימיה  אנליטית "כימיה  אנליטית   ורסורסקק

  

  
: מיטב החברות בתעשיית התרופות והביוטכנולוגיה משקיעות תקציבי ענק בתהליכי פיתוח וייצור, בהם קיימת חשיבות רבה מאפייני השוק

ועוד. אחת הדרישות מהמועמדים  לתהליך האנליטי. כיום יש ביקוש הולך גובר לכימאים אנליטיים בתעשיות הביוטכנולוגיה, הפארמה, המזון

 מהווה יתרון ניכר. GC -וה HPLC -ה י. ידע ושליטה בשיטות אנליטיות בכלל ובמכשירHPLC -היא היכרות ושליטה בטכניקת ה
 

לסוגיה ושימושיה בתעשייה, תוך התמקדות מעמיקה בהכרה והבנה של  HPLC -ת הוהקורס עוסק בהכרה של מערכ מאפייני הקורס:
שיטת הכרומטוגרפיה. אנשי מקצוע מהשורה הראשונה מתחום הכימיה, הן בתעשייה והן באקדמיה, שותפים לבניית הקורס, התכנים עקרונות 

 .GMP -, עפ"י תקני ההמתפתחת בארץ ובעולם ת הפארמהתעשיישית, מתוך מגמה להתאימו לדרישות המע ההדגמהו
 

 יםמכשירה פעלתסית, עקרונות השיטה, מבנה, תפקוד, והעמקת הידע הקשור בההכרת נושא הכרומטוגרפיה, התיאוריה הבסי מטרת הקורס:

HPLC / GC על מכשירים  ע תיאורטי והדגמהתוך שימת דגש על פיתוח יכולת חשיבה עצמאית ביישום עקרונות המכשיר. הקורס ישלב רק
 האלו.

 
מעבדנות רפואית )או לקראת סיום( / הנדסאי/ת כימיה או  הנדסת כימיה / ביוטכנולוגיה / /תואר ראשון בכימיהלבוגרי  הקורס מיועד:

 ביוטכנולוגיה.
 

 :למה כדאי להשתתף בקורס של פארמה ג'וב

  הת והמשלב לימוד תיאורטי מעמיק של שיטקורס- HPLCהו- GCבמעבדת ייחסות להיבטים פרקטיים של השיטה והדגמה , תוך הת
 ואית.רפ-פארמה / שירות על ידי המדריך של המכללה הביו

  שעות אקדמאיות. 41 –הקורס המקיף ביותר שקיים היום בשוק בנושא אנליטיקה 

 רבית לדרישות תעשיית הפארמה והביוטכנולוגיה בישראלהתאמה מ (GMP). 
 

 מעשי רב בתעשיות הפארמה והביוטכנולוגיה.  ןמובילים בתחום הכימיה האנליטית בישראל בעלי ניסיו מרצי הקורס:
 

 גבוהה ללימוד אינטנסיבי ומעמיק * בחינה. * נכונותכל המפגשים ועמידה במטלות הקורס * נוכחות ב דרישות הקורס:
 
 

 College@pharma-job.co.il לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל: 
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