برنامه آموزشي
دورههايتحصيالتتكميلي
رشتهشيميآلي

- 1هقذهِ
ثبتٛخ ٝث ٝپيكطفت ضٚظافع ٖٚػّٓ قيٕي  ٚإٞيت ايٗ ػّٓ زض خٛأغ ثكطي ،پطٚضـ ٘يطٞٚبي
ٔترهمٔ ،تؼٟس  ٚآٌب ٜاظ ِعٔٚبت اِٚي ٝيه خبٔؼ ٝزض حبَ تٛؾؼٔ ٝيثبقس .زض ايٗ ضاؾتب تأؾيؽ ضقتٞٝبي
ٔرتّف زض زٚضٜٞبي تحهيالتتىٕيّي ضقت ٝقيٕي زض زا٘كٍب ٜانفٟبٖ زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفت ٚ
ؾطفهُٞبي ٔطثٛط ٘يع تؼطيف ٌطزيس .ثط٘بٔ ٝزضؾي  ٚآٔٛظقي تٙظيٓ قس ٜثطاي زٚضٜٞبي
تحهيالتتىٕيّي و ٝقبُٔ آٔٛظـٞبي ٘ظطي  ٚػّٕي ٔيثبقس ثٌٝ٘ٛ ٝاي اؾت و ٝا٘تظبض ٔيضٚز
زا٘فآٔٛذتٍبٖ ايٗ ضقتٞٝب ثتٛا٘ٙس تٛا٘بييٞبي الظْ زض ظٔيٞٝٙبي آٔٛظقي ،پػٞٚكي  ٚنٙؼتي ضا زاقتٝ
ثبقٙس  ٚاظ ٔٙبثغ  ٚاؾتؼسازٞبي ٔٛخٛز زض وكٛض ث ٝثٟتطيٗ قىُ اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس.

 -2ضزٍرت ٍ اّويت
ثب ثطضؾي زضٚؼ ٔمبعغ تحهيالتتىٕيّي ضقت ٝقيٕي  ٚثحث  ٚتجبزَ٘ظط ثب ٔترههبٖ ٌطٚ ٜٚ
نبحت٘ظطاٖ زض ؾبيط ٌطٜٞٚبي قيٕي وكٛض ٔ ٚغبِؼ ٝثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقي زا٘كٍبٜٞبي ٔؼتجط خٟبٖ ايٗ
٘تيد ٝحبنُ قس و ٝثط٘بٔٞٝبي فؼّي زٚضٜٞبي تحهيالتتىٕيّي ٘يبظ ث ٝتغييط اؾبؾي زاقت ٚ ٝزض ٘ظط ٌطفتٗ
قيٕي ث ٝػٛٙاٖ يه ضقت ٝثب پٙح ٌطايف قيٕيآِي ،قيٕيپّيٕط ،قيٕيتدعي ،ٝقيٕيفيعيه  ٚقيٕئؼس٘ي
تمطيجبً ٔٙؿٛخ قس ٜاؾت .ثط ايٗ اؾبؼ ترههي قسٖ ثيكتط ثط٘بٔٞٝبي آٔٛظقي زض زٚضٜٞبي
تحهيالتتىٕيّي  ٚتٛخٚ ٝيػ ٜث ٝزضٚؼ ٔطتجظ ثب ظٔيٞٝٙبي خسيس  ٚث ٝضٚظ ػّٕي  ٚزضٚؾي و ٝث ٝفطآٞ
قسٖ ظٔيٞٝٙبي تحميمبتي ثيٗ ضقتٝاي ٔيا٘دبٔس ،ضطٚضي ٔيثبقس.

 -3تؼزيف
زٚضٜٞبي تحهيالتتىٕيّي قيٕي زا٘كٍب ٜانفٟبٖ زٚضٜاي ثب ضقتٞٝبي ترههي پٙحٌب٘( ٝقيٕيآِي،
قيٕيپّيٕط ،قيٕيتدعي ،ٝقيٕيفيعيه  ٚقيٕئؼس٘ي) اؾت ؤ ٝكرهبت ٞط ضقت ٝثب زضٚؼ اذتهبني
آٖ ضقتٔ ٚ ٝحتٛاي پبيبٖ٘بٔ ٝتؼييٗ ٔيٌطزز .زض ٞط ضقتٔ ٝدٕٛػٝاي اظ زضٚؼ انّي ترههي ،زضٚؼ
ا٘تربثي ،ؾٕيٙبض  ٚپبيبٖ٘بٔ ٝث٘ ٝحٛي اضائٔ ٝيٌطزز و ٝؾٕت  ٚؾٛي تحميمبت زض وٙبض آٔٛظـ قىُ
وبّٔي ٌطفت ٚ ٝقرم ضا ثطاي اثساع  ٚذالليت زض ظٔيٞٝٙبي ٔرتّف  ٚوبضثطز ػّٓ قيٕي زض نٙبيغ آٔبزٜ
ٔيوٙس .اتىبء ث٘ ٝفؽ  ٚل ٜٛاثتىبض  ٚپػٞٚف زض زا٘كد ٛثطاي ا٘دبْ تحميك ٔؿتمُ زض قيٕي ضقس ٔييبثس ٚ
افعايف تٛا٘بيي ٟٔ ٚبضت ا ٚضا ثٙٔ ٝظٛض احطاظ ٔؿئِٛيتٞبي قغّي زض ؾغح يه نبحت٘ظط زض يىي اظ
ظٔيٞٝٙبي ترههي ثبتٛخ ٝث٘ ٝيبظٞبي خبٔؼ( ٝتطثيت وبزض آٔٛظقي  ٚپػٞٚكي ٔٛضز ٘يبظ زا٘كٍبٜٞب ٚ
ٔإؾؿبت تحميمبتي زِٚتي  ٚغيطزِٚتي) ثٕٞ ٝطا ٜذٛاٞس زاقت.

ٍ -4احذّبي درسي
 -1-4دٍرُّبي كبرضٌبسيارضذ ضيوي

تؼساز وُ ٚاحسٞبي زضؾي زٚضٜٞبي وبضقٙبؾياضقس قيٕي زض ضقتٞٝبي ٔرتّف

ٚ 28احس

اؾت و ٝثطاي زٚضٜٞبي آٔٛظقي  ٚپػٞٚكي قبُٔ ٚ 12احس انّيترههيٚ 9 ،احس اذتيبضي1 ،
ٚاحس ؾٕيٙبض ٚ 6 ٚاحس پبيبٖ٘بٔٔ ٝيثبقس  ٚثطاي زٚضٜٞبي آٔٛظـٔحٛض قبُٔ

ٚ 12احس انّي

ترههيٚ 12 ،احس اذتيبضيٚ 4 ،احس ؾٕيٙبض ٔيثبقس.
ا٘تربة پطٚغ ٜتحميمبتي زض ضقتٞٝبي ٔرتّف قيٕي ثب ٘ظط اؾتبز ضإٙٞب ٛٔ ٚافمت ٌط ٜٚا٘دبْ
ٔيٌيطز .ثبتٛخ ٝث ٝإٞيت تحميمبت ٛ٘ ٚآٚضي زض زا٘ف قيٕي تٛنئ ٝيٌطزز و ٝزض ايٗ ا٘تربة
حتياالٔىبٖ ٘ىبت ظيط ضػبيت قٛز:
 -1ضٚـ يب ضاٜحُ ٔٛضز٘ظط زاضاي تبظٌي ٛ٘ ٚآٚضي ثبقس.
ٛٔ -2ضٛع  ٚعطح ٔٛضز٘ظط زض خٟت قٙبذت يب ضفغ ٔكىالت خبٔؼ ٝثبقس.
زا٘كدٛيبٖ زٚضٜٞبي آٔٛظقي  ٚپػٞٚكي ٞط ضقت ٝثبتٛخ ٝثٛٔ ٝضٛع پبيبٖ٘بٔ٘ ٚ ٝظط ٌطٜٚ
ٔيتٛا٘ٙس وٕجٛز ٚاحسٞبي آٔٛظقي ذٛز ضا (تب ؾمف ٚ 9احس) ،اظ خس َٚزضٚؼ اذتيبضي ضقتٝ
ٔطثٛط  ٚيب خس َٚزضٚؼ انّي ترههي زوتطي ضقت ٝذٛز  ٚزض ٔٛاضز ذبل ثب پيكٟٙبز اؾتبز
ضإٙٞب  ٚتأئيس ٌط( ٜٚحساوثط تب ؾمف

ٚ 6احس زضؾي) اظ زضٚؼ اضائ ٝقس ٜزض ؾبيط ضقتٞٝبي

ٔهٛة زا٘كٍب ٜانفٟبٖ اذص ٕ٘بيٙس.
زض ذهٛل ؾٕيٙبضٞبي زٚض ٜآٔٛظـ ٔحٛض ا٘تربة ٔٛضٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض
چبضچٛة ٔمطضات ٔهٛة زا٘كٍب ٜا٘دبْ ٔيٌيطز.
 -2-4دٍرُّبي دكتزي ضيوي

تؼساز وُ ٚاحسٞبي زضؾي زٚض ٜزوتطي قيٕي زض ضقتٞٝبي ٔرتّف ٚ 36احس اؾت و ٝقبُٔ
ٚ 6احس انّي ترههيٚ 9 ،احس اذتيبضيٚ 1 ،احس ؾٕيٙبض ٚ 20 ٚاحس پبيبٖ٘بٔٔ ٝيثبقس.
ا٘تربة ٔٛضٛع پبيبٖ٘بٔ ٝزض ضقتٞٝبي ٔرتّف قيٕي ثب ٘ظط اؾتبز ضإٙٞب ٛٔ ٚافمت ٌط ٜٚا٘دبْ
ٔيٌيطز .ثبتٛخ ٝث ٝإٞيت تحميمبت ٛ٘ ٚآٚضي زض زا٘ف قيٕي تٛنئ ٝيٌطزز و ٝزض ايٗ ا٘تربة
حتياالٔىبٖ ٘ىبت ظيط ضػبيت قٛز:
 -1ضٚـ يب ضاٜحُ ٔٛضز٘ظط زاضاي تبظٌي ٛ٘ ٚآٚضي ثبقس.
ٛٔ -2ضٛع  ٚعطح ٔٛضز٘ظط زض خٟت قٙبذت يب ضفغ ٔكىالت خبٔؼ ٝثبقس.
زا٘كدٛيبٖ ٞط ضقت ٝثبتٛخ ٝثٛٔ ٝضٛع پبيبٖ٘بٔ٘ ٚ ٝظط ٌطٔ ٜٚيتٛا٘ٙس وٕجٛز ٚاحسٞبي
آٔٛظقي ذٛز ضا (تب ؾمف ٚ 9احس) ،اظ خس َٚزضٚؼ اذتيبضي ضقتٔ ٝطثٛط  ٚزض ٔٛاضز ذبل ثب
پيكٟٙبز اؾتبز ضإٙٞب  ٚتأئيس ٌط( ٜٚحساوثط تب ؾمف ٚ 6احس زضؾي) اظ زضٚؼ اضائ ٝقس ٜزض ؾبيط
ضقتٞٝبي ٔهٛة زا٘كٍب ٜانفٟبٖ اذص ٕ٘بيٙس.

 -1تؼساز وُ ٚاحس زضؾي زٚض ٜوبضقٙبؾياضقس قيٕي ٚ 28احس  ٚثطاي وّي ٝضقتٞٝب ث ٝقطح ظيط ٔيثبقس.
دورههايآموزشيوپژوهشي
تؼذاد ٍاحذ
زضٚؼ انّي ترههي

12

زضٚؼ اذتيبضي

9

ؾٕيٙبض

1

پبيبٖ٘بٔٝ

6
جوغ

28
دورههايآموزشمحور
تؼذاد ٍاحذ

زضٚؼ انّي ترههي

12

زضٚؼ اذتيبضي

12

ؾٕيٙبض

4
جوغ

28

 -2تؼساز وُ ٚاحس زضؾي زٚض ٜزوتطي قيٕي ٚ 36احس  ٚثطاي وّي ٝضقتٞٝب ث ٝقطح ظيط ٔيثبقس.

تؼذاد ٍاحذ
زضٚؼ انّي ترههي

6

زضٚؼ اذتيبضي

9

ؾٕيٙبض

1

پبيبٖ٘بٔٝ

20
جوغ

36

جذول:1دروساصليتخصصيدورهيكارشناسيارشذشيميآلي
رديف

ًبم درط

تؼذاد
ٍاحذ

صفحِ

1

قيٕيآِيپيكطفتٝ

3

1

2

ضٚـٞبي اؾپىتطٚؾىٛپي پيكطفت ٝزض قٙبؾبيي تطويجبت آِي

3

3

3

ؾٙتع ٔٛاز آِي

3

5

4

قيٕيفيعيهآِي

3

7

جوغ ٍاحذ

12

جذول:2دروساصليتخصصيدورهيدكتريشيميآلي
رديف

ًبم درط

تؼذاد
ٍاحذ

صفحِ

1

ٚاوٙفٞبيقيٕيآِي

3

9

2

قيٕيحبِتثطاٍ٘يرتٝ

3

11

3

ؾٙتع ٘بٔتمبضٖ

3

12

جوغ ٍاحذ

9

زا٘كدٛيبٖ قيٕيآِي ٔٛظف ثٌ ٝصضا٘سٖ حذاقل دٍ درط اس سِ درط فٛق ٔيثبقٙس.

جذول:3دروساختياريشيميآلي
رديف

ًبم درط

تؼذاد
ٍاحذ

صفحِ

1

اِىتطٚقيٕيتطويجبتآِي

3

14

2

قيٕيتطويجبتي*

3

16

3

قيٕيتدعيٝپيكطفت -ٝزؾتٍبٞي*

3

18

4

قيٕيؾجع*

3

20

5

قيٕيؾٛپطأِٛىٛالض  ٚوبضثطز آٖ

3

22

6

قيٕيٞتطٚؾيىُ *1

3

24

7

قيٕيٞتطٚؾيىُ 2

3

26

8

فتٛقيٕيپيكطفت*1 ٝ

3

28

9

فتٛقيٕيپيكطفت2 ٝ

3

30

10

ٔجبحث ٚيػ ٜزض قيٕيآِي

3

32

11

٘ب٘ٛقيٕيتطويجبتآِي

3

33

جوغ

33

*زا٘كدٛيبٖ دكتزي ٔدبظ ث ٝاذص ايٗ زضٚؼ ٕ٘يثبقٙس.
*زا٘كدٛيبٖ كبرضٌبسيارضذ ٔدبظ ث ٝاذص ٚ 9احس اظ خس 2 َٚيب  ٚ 3يب زضٚؼ اضائ ٝقس ٜاظ ؾبيط
ٌطٜٞٚبي آٔٛظقي (تب ؾمف ٚ 6احس) ثب ٘ظط ٌطٔ ٜٚيثبقٙس
*زا٘كدٛيبٖ دكتزي ٔدبظ ث ٝاذص ٚ 9احس اظ خس ٚ 3 َٚيب زضٚؼ اضائ ٝقس ٜاظ ؾبيط ٌطٜٞٚبي آٔٛظقي
ثب ٘ظط ٌطٔ ٜٚيثبقٙس.

شيميآليپيشرفته
Advanced Organic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :انّي ترههي (وبضقٙبؾياضقس)

پيصًيبس- :

ّذف درط:
ثحث زليكتط زضثبضٚ ٜاوٙفٞبي آِي ثب تأويس ثط قيٕيفضبيي ٚ ٚاوٙفٞبي اؾترالفي  ٚحصفي
رئَط هطبلت:
 -1اسبط ضيويفضبئي
 ثحث زضٔٛضز ٚاثؿتٍي ا٘ب٘تئٛطيٚ ،اثؿتٍي زيبؾتطٔٚطي ،قيٕي فضبئي ٚاوٙف ٞب ٚ ٚاثؿتٍي پطٚوبيطاَ -2اثزات كبًفَرهزي ،فضبئي ٍ فضبئي الكتزًٍي
 ثحث زض ٔٛضز وب٘فٛضٔطي زض ِٔٛىَٞٛبي ظ٘ديطٜاي ،وب٘فٛضٔطي زض ٔكتمبت ؾيىٍّٞٛعاٖ ،ؾيؿتٓٞبيحّمٛي غيط اظ قفػضٛي ،اثط ٞتطٚاتٓٞب زض تؼبزالت وب٘فٛضٔطي ،اثط ا٘ٔٛطي ،اثطات وب٘فٛضٔطي زض
فؼبِيت ،فكبض ظاٚيٝاي  ٚاثط آٖ زض فؼبِيتٚ ،اثؿتٍي ثيٗ ؾبيع حّم ٚ ٝؾطػت حّمٝظائي ،اثطات فضبئي
اِىتط٘ٚي  ٚپيچكي زض فؼبِيت
ٍ -3اكٌص ّبي استخالفي ّستِ دٍستي
 -حبالت حس :اؾترالف قسٖ ثطاؾبؼ ٔىب٘يؿٓ ي٘ٛيع ٜقسٖ

) ،(SN1حبالت حس :اؾترالف قسٖ ثطاؾبؼ

ٔىب٘يؿٓ خبيٍعيٙي ٔؿتميٓ ) ،(SN2قطح وبُٔ ٔىب٘يؿٓ ٔ ٚىب٘يؿٓ ثيٙبثيٙي ،وطثٛوبتيٖٞٛبٞ ،ؿتٝزٚؾتي ٚ
اثطات حالَ ،اثطات ٌط ٜٚتطنق٘ٛس ،ٜاثطات فضبئي  ٚفكبضي زض ؾطػت ي٘ٛيع ٜقسٖ  ٚاؾترالف قسٖ،
اثطات ٔعزٚج قسٖ زض فؼبِيت ،قيٕيفضبئي ٚاوٙف اؾترالفي ٞؿتٝزٚؾتئ ،كبضوت ٌطٕٞ ٜٚؿبي،ٝ
ٔىب٘يؿٓ ٘ٛآضائي وطثٛوبتيٖٞٛب ،وبتيٛ٘ ٖٛضثٛض٘يُ  ٚوطثٛوبتيٖٞٛبي غيطوالؾيه
ٍ -4اكٌصّبي افشايطي قطجي ٍ حذفي
 افعايف ٞيسضٚغٖ ٞباليس ث ٝآِىٗٞب ،آة زازٖ زض ٔدبٚضت وبتبِيؿت اؾيسي ٚ ٚاوٙفٞبي افعايكي ٚاثؿت،ٝافعايف ٞبِٛغٖٞب ،افعايف اِىتطٖٚزٚؾتي ثب زذبِت يٖٞٛبي فّعي ،افعايف ث ٝآِىيٗٞب  ٚآِىٗٞبٔ ،ىب٘يؿٓ
ٔ ،E1cb, E2, E1حٌُعيٙي زض ٚاوٙفٞبي حصفي ،قيٕيفضبئي زض ٚاوٙفٞبي حصفي  ،E2آةٌيطي اظ
اِىُٞب ٚ ٚاوٙفٞبي حصفي ثس ٖٚزذبِت پي٘ٛسٞبي C-H

ٍ -5اكٌصّبي تزكيجبت كزثًَيلدار
 آة زازٖ  ٚافعايف اِىُٞب ث ٝآِسٞيسٞب  ٚوتٖٞٛبٚ ،اوٙفٞبي افعايكي -حصفي وتٖٞٛب  ٚآِسٞيسٞب،افعايف وطثٗ ٞؿتٝزٚؾت ثٌ ٝطٜٞٚبي وطث٘ٛيُ ،فؼبِيت تطويجبت وطث٘ٛيُزاض زض ٔمبثُ افعايفٞ ،يسضِٚيع
اؾتطٞب ،آٔيِٛٙيع اؾتطٞبٞ ،يسضِٚيع آٔيسٞب ،اؾيُزاض وطزٖ ٌطٜٞٚبي ٞؿتٝزٚؾت اوؿيػٖ ٘ ٚيتطٚغٖزاض ٚ
وبتبِيؿت زضِٛٔ ٖٚىِٛي
ٍ -6اكٌصّبي استخالفي آرٍهبتيك
 ٚاوٙفٞبي اؾترالفي اِىتطٚفيّي آضٔٚبتيه ،پطٚت ٝ٘ٛقسٖ  ٚتؼٛيض ٞيسضٚغٖ ،آِىيّ ٝوطزٖ فطيسَوطافتؽ ٚ ٚاوٙفٞبي ٚاثؿت ،ٝآؾيّ ٝوطزٖ فطيسَ وطافتؽ ٚ ٚاوٙفٞبي ٚاثؿت ،ٝوٛپُ قسٖ ثب تطويجبت
زياظ٘ٚي ،ْٛاؾترالف قسٖ ٌطٜٞٚبئي غيط اظ ٞيسضٚغٖٚ ،اوٙفٞبي اؾترالفي ٞؿتٝزٚؾتي عي ٔىب٘يؿٓ
افعايف -حصفٚ ،اوٙفٞبي اؾترالفي ٞؿتٝزٚؾتي عي ٔىب٘يؿٓ حصف -افعايف
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

+

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:

th

1- R. A. Carey, R. J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry, Part A, 5 Ed, Springer, 2007.
2- J. March, Advanced Organic Chemistry, 6th Ed, Wiely Interscience, 2007.

روشهاياسپكتروسكوپيپيشرفتهدرشناساييتركيباتآلي
Advanced Spectroscopy in Identification of Organic Compounds

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
ًَع درط :انّي ترههي (وبضقٙبؾياضقس)

پيصًيبس- :

ّذف درط:
ثطضؾي عيفؾٙدي تطويجبت آِي ثطاؾبؼ تىٙيهٞبي خسيس عيفؾٙدي خطٔي  ٚضظ٘ٚب٘ؽ ٔغٙبعيؿي ٞؿت.ٝ
رئَط هطبلت:
 - 1طيفسٌجي :NMR

عيفؾٙدي  :1H NMRػٛأُ ٔإثط ثط ضٚي خبثدبيي قيٕيبيي ،ؾيؿتٓٞبي اؾپيٗ زضخ ٝا ٚ َٚغيط زضخٝ
ا ،َٚا٘ٛاع وٛپالغ  ٚػٛأُ ٔإثط ثط آٟ٘ب٘ ،فٛش تمبضٖ  ٚوبيطاِيت ،ٝاثطات ٔ ،NOEؼطفٞبي خبثٝخبيي.
عيفؾٙدي  :13C NMRتكبثٞٝب  ٚتفبٚتٞبي آٖ ثب عيفؾٙدي ٔ ،1H NMRحبؾجبت خبثٝخبيي قيٕيبيي
13

زض عيفؾٙدي C NMR

عيفؾٙدي  :2D- NMRثطضؾي عيفٞبي ،(HETCOR) 1H-13C COSY ،1H-1H COSY ،COSY
 ،HMBCاضتجبط (INADEQUATE) 13C-13C
تؼييٗ ؾبذتبض ِٔٛى َٛتطويجبت آِي ثب اؾتفبز ٜاظ عيفٞبي 2D- NMR ٚ 13C NMR ،1H NMR
ثطضؾي ؾبذتبضٞبي ثيِٛٔٛىَٞٛب تٛؾظ تىٙيهٞبي NMR
-

- 2طيفسٌجي جزهي
تئٛضي  ٚان َٛحبوٓ ثط خعء ث ٝخعء قسٖٛ٘ ،آضايئ ،ىب٘يؿٓ خعء ث ٝخعء قسٖ زؾتٞٝبي ٔرتّف
تطويجبت آِي قبُٔ :آِىبٖٞب ،آِىٗٞبٔ ،كتمبت ثٙعٖ ،اِىُٞب ،اتطٞب ،آِسٞيسٞب ،وتٖٞٛب ،اؾيسٞب ،اؾتطٞب،
٘يتطيُٞب ،آٔيسٞب ،تطويجبت ٘يتط ،ٚتطويجبت ٌٌٛطزٞ ،بِيسٞب ،تطويجبت ٞتطٚآضٔبتيه
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

-

+

-

 ٘ساضز:ثبسديذ

:هٌبثغ اصلي
1- R. Silverstein, Spectrometric Identification of Organic Compounds, New York, Wiley
and Sons, 7th Ed., 2005.
2- H. Gunther, NMR Spectroscopy, 1995.
3- F. W. Mc Lafferty, Interpretatiom of Mass Spectra, New York, Wiley and Sons, 1993.
4- H. Friebolin, Basic One- and Two-dimensional NMR Spectroscopy. Weinheim, VCH,
1993.
5- S. Braun, H. O. Kalinowski, S. Berger, 150 and More Basic NMR Experiments. A
Practical Course. Wiley-VCH, 1998.

سنتسموادآلي
Organic Synthesis

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :انّي ترههي (وبضقٙبؾياضقس)

پيصًيبس- :

ّذف درط:
ثطضؾي ضٚـٞبي ؾٙتع تطويجبت آِي ثطاؾبؼ تىٙيهٞبي خسيس ٔ ٚغبِؼٔ ٝىب٘يؿٕي آٟ٘ب
رئَط هطبلت:
 -1الكيالسيَى ًَكلئَفيلي اًَالتّب ٍ اًبهييّب
 تٟي ٝوطثب٘يٖٞٛب اظ عطيك پطٚتٗظزايئ ،ىبٌٖعيٙي  ٚفضبٌعيٙي زض تكىيُ ا٘ٛالتٞب ،ضٚـٞبي تٟيٝا٘ٛالتٞب ،اِىيالؾي ٖٛا٘ٛالتٞب ،تٟيٚ ٝاِىيالؾي ٖٛزيآ٘يٖٞٛب ،اثطات ٔحيظ زض اِىيالؾي ٖٛا٘ٛالتٞب،
اِىيالؾي ٖٛآِسئيسٞب ،اؾتطٞب ،آٔيسٞب ٘ ٚيتطاتٞب ،ا٘بٔيٗٞب  ٚآ٘يٖٞٛب ايٕيٗٞب  ٚاِىيالؾي ٖٛوطثٗ
٘ٛوّئٛفيُٞب ثٚ ٝؾيّ ٝافعايف ٔعزٚج
ٍ -2اكٌصّبي كزثي ًَكلئَفيلّب ثب گزٍُّبي كزثًَيل
 تطاوٓ آِسِٚيٚ ،اوٙفٞبي تطاوٕي ايٕيٗٞب  ٚيٖٞٛبي ايٕيٙيٚ ،ْٛاوٙف ٔب٘يد ،اِىيالؾي ٖٛوطةآ٘يٟ٘ٛب،ٚاوٙف ٚيتيًٚ ،اوٙفٞبي تطويجبت وطث٘ٛيُزاض ثب آِفب ،تطئتيُ ؾيّيُ وطة آ٘يٖٞٛب ،ؾِٛفٛضيّيسٞب ٚ
٘ٛوّئٛفيُٞبي ٔطثٛط
 -3تجذيل گزٍُّبي ػبهلي ثِ يكذيگز ثِ ٍسيلِ جبيگشيٌي ًَكلئَفيلي
 تجسيُ اِىُٞب ثٔ ٝؼطفٞبي اِىيّ ٝوٙٙسٚ ،ٜاضز وطزٖ ٌطٜٞٚبي ػبّٔي ثٚ ٝؾيّ ٝخبيٍعيٙي ٘ٛوّئٛفيّي زضوطثٗ اقجبع ،اثطات حالَ٘ ،يتطيُٞب ،آظيسٞب ،اِىيالؾي ٖٛآٔيٗٞب  ٚآٔيسٞب ،اوؿيػٖ ٘ٛوّئٛفيُٞب ،ؾِٛفٛض
٘ٛوّئٛفيُٞب ،فؿفط ٘ٛوّئٛفيُٞب ،قىت ٘ٛوّئٛفيّي پي٘ٛسٞبي وطثٗ ،اوؿيػٖ زض اتطٞب  ٚاؾتطٞب ،تجسيُ
ٔكتمبت وطثٛوؿيّيه اؾيسٞب ث ٝيىسيٍط  ٚتٟئ ٝؼطفٞبي فؼبَ ثطاي اؾيالؾيٖٛ
 -4احيبء گزٍُّبي كزثًَيل ٍ سبيز گزٍُّبي ػبهلي
 افعايف ٞيسضٚغٖٞ ،يسضٚغ٘بؾي ٖٛوبتبِيعٚضي ،زيٍط ٔؼطفٞبي ا٘تمبَزٙٞسٞ ٜيسضٚغٖٔ ،ؼطفٞبي ٞيسضيسيٌط (III( ٜٚاحيبء تطويجبت وطث٘ٛيُزاض ،زٙٞسٜٞبي ٞيسضيسي ٌط (IV( ٜٚاحيبء ثٚ ٝؾيّ ٝفّعات حُقسٚ ٜ
اوؿيػٖظزايي وبٞكي ٌطٜٞٚبي وطث٘ٛيُ

 -5تزكيجبت آلي فلشات گزٍُّبي 2 ٍ1
 -تٟي ٚ ٝذٛال تطويجبت آِي ٔٙيعيٓ ِ ٚيتيٓ

ي ٚ ،اوٙفٞبي ثب
ٚ ،اوٙفٞبي تطويجبت آِي ٔٙيعيٓ ِ ٚيت ْ

ٔؼطفٞبي اِىيّ ٝوٙٙسٚ ،ٜاوٙفٞبي ثب تطويجبت وطث٘ٛيُ زاضٔ ،كتمبت فّعات ٌطٞ ٜٚبي  ،IIBتطويجبت آِي
ضٚي ،وبزٔيٓ  ٚخي ٚ ٜٛتطويجبت آِي ؾطيٓ
 -6اكسيذ اسيَى
 اوؿيساؾي ٖٛاِىُٞب ث ٝآِسئيسٞب ،وتٖٞٛب  ٚيب وطثٛؾيّيه اؾيسٞب ،افعايف اوؿيػٖ ث ٝپي٘ٛسٞبي زٌٚب٘ٝوطثٗ-وطثٗ ،قىت پي٘ٛسٞبي زٌٚب٘ ٝوطثٗ-وطثٗ ،قىت اوؿبيكي ا٘تربثي ؾبيط ٌطٜٞٚبي ػبّٔي،
اوؿيساؾي ٖٛآِسئيسٞب  ٚوتٖٞٛب ثٚ ٝؾيّ ٝاوؿيػٖ  ٚتطويجبت پطاوؿي ،اوؿيساؾي ٖٛزض ٔٛلؼيتٞبي اِيّي ٚ
اوؿيساؾي ٖٛزض وطثٗٞبي فبلس ٌطٟٞٚبي ػبّٔي
رٍش ارسيبثي:

ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز

هٌبثغ اصلي:
1- R. A. Carey, R. J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry, Part B, 5 Ed, Springer,
2007.
2- V. K. Ahauwalia, R. Aggarwal, Organic Synthesis, Science, 2001.
th

3- P. Wyatt, S. G. Warren, Advanced Organic Synthesis, Jon Wiley & Sons, 2007.

4-

شيميفيسيكآلي
Physical Organic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
ًَع درط :انّي ترههي (وبضقٙبؾياضقس)

پيصًيبس- :

ّذف درط:
تجييٗ ضٚـٞبي ثطضؾي ٔىب٘يطْ زض قيٕيآِي ،ثطضؾي ٔىب٘يعْ ٚاوٙفٞبي آِي ،حس ٚاؾظٞبي زذيُ زض آٟ٘ب
 ٚػٛأُ ٔإثط ثط ؾطػت زض ٚاوٙفٞبي ٔرتّف آِي
رئَط هطبلت:
 -1آرٍهبتيسيتِ
 ٌٞٝ٘ٛبي آضٔٚبتيه ،آ٘تي آضٔٚبتيهٕٛٞ ،آضٔٚبتيه ،ثطضؾي آضٔٚبتيه ٛٞوُ ٛٔ ٚثيٛؼ  ،ثطضؾي خطيبٖزيبتطٚپيه  ٚپبضاتطٚپيه حّمٞ ٝب تٛؾظ ضظ٘ٚب٘ؽ ٔغٙبعيؽ ٞؿت ٚ ٝاثط آٖٞب ثط خبثٝخبئي قيٕيبيي ؾيٍٙبَ
پطٚتٖٞٛب
ٍ -2اكٌصّبي پزيسبيكليك ٍ تقبرى اٍرثيتبلي
 ٚاوٙفٞبي اِىتطٚؾبيىّيه ،ؾيٍٕبتطٚپي ،افعايف زي پالض ،اتٓ تطا٘ؿفط ،زيّع ،آِسض ... ٚ -3رٍشّبي تؼييي هكبًيشم ٍاكٌصّبي آلي
 ث ٝزاْا٘ساظي حسٚاؾظ ٚاوٙف  ٚثطضؾي آٖ ،اثط ايعٚتٛپي اِٚيٚ ٝثب٘ٛي٘ ،ٝمف اؾتطيٛقيٕي ٚاوٙف ،ثطضؾيذبنيت اؾيسي  ٚثبظيٚ ،اوٙفٞبي وبتبِيع قس ٜزض آٟ٘ب ٔ ،ؼبزِٞ ٝبٔتٔ ،ؼبزِ ٝيٛوبٚا -تؿٔ ٚ ٛ٘ٛؼبزِٝ
تبفت
 -4ثزرسي اجوبلي حذٍاسطّبي آلي ٍ ًَآرائي آًْب
 ثطضؾي وطثٛوبتيٞ ٖٛب ،وطثب٘يٖٞٛب ،ضازيىبَٞبي آظاز ،وبضثٗ ٘ ٚبيتطٖٞبرٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

 ٘ساضز:ثبسديذ
:هٌبثغ اصلي
1- T. H. Lowry, K. S. Richardson, Mechanism and Theory in Organic Chemistry, 3Ed,
Benjamin-Cummings Publishing Company, 1987.
2- M. B. Smith, J. March, Advanced Organic Chemistry, 6th Ed, John Wiley & Sons Inc,
2007.
3- F. A. Carroll, Perspectives on Structure and Mechanism in Organic Chemistry,
Brooks/Cole Publishing Company, 1998.
4- P. J. Garratt, Aromaticity, Chapman & Hall, 1986.
5- B. Miller, Advanced Organic Chemistry, 2nd Ed, Prentice Hall, 1998.

واكنشهايشيميآلي
Organic Reactions

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :انّي ترههي (زوتطي)

پيصًيبس- :

ّذف درط:
تجييٗ ٔف ْٟٛاؾيسٞب  ٚثبظٞبي ؾرت ٘ ٚطْ ثطاؾبؼ ٔؼيبض  ، Pearsomزؾتٝثٙسي اؾيسٞب  ٚثبظي ؾرت ٘ ٚطْ
( ٚ )HSABتٛنيف ٘ظطي اؾيسٞب  ٚثبظٞبي ؾرت ٘ ٚطْ
رئَط هطبلت:
 -1فؼبليتضيويبيي
 پبيساضي تطويجبتآِي ،وٕپّىؽٞب  ٚلسضت شاتيٍ -2اكٌصّبيجبيگشيٌي
 ٔىب٘يؿٓ ػٕٔٛي ،فؼبِيت ٘ٛوّئٛفيّي ،تكىيُ  ٚقىت پي٘ٛس اوؿيػٖ ،اِىيُ زض اؾتطٞبٚ ،اوٙفٞبيچٙسٔطوعي (لبػس ٜؾبٚيُ)  ٚفؼبِيت چٙسٌب٘ٝ
 -3ضيويالكيّب
 تكىيُ اتهبالت آِفيٙي ثٚ ٝؾيّٚ ٝاوٙفٞبيحصفي -حصف زض ٔمبثُ خبيٍعيٙي ،افعايف ث ٝپي٘ٛسٞبيچٙسٌب٘ ٚ ٝاوؿيساؾيٖٛ
 -4ضيويآرٍهبتيكّب ٍ ّتزسيكلّب
 ٚاوٙفٞبي تؼٛيض ،خبيٍعيٙي اِىتطٚفيّي ،خبيٍعيٙي ٘ٛوّئٛفيّي ،ضفتبض ثب ٘مف چٙسٌب٘ ٝتطويجبتٞتطٚؾيىُٛ٘ ،آضائيٞبي واليعٖ  ٚخفتقسٖ اوؿبيكي فُٞٙب
 -5فؼبليت تزكيجبت كزثًَيلدار
 ٌط ٜٚوطث٘ٛيُ ث ٝػٛٙاٖ يه پصيط٘س ٚ ٜزٙٞس ٜؾرت ،اوؿيػٖ وطث٘ٛيُ ث ٝػٛٙاٖ يه پصيط٘س٘ ٜطْ،ٚاوٙفٞبي تطويجبت وطث٘ٛيُزاض غيط اقجبع ٔ ٚ  ٚ كتمبت وطثٛوؿيّيه اؾيسٞب

ٍ -6اكٌصّبي تزكيجبت آلي فسفزدار
 تطويجبت فؿفط ؾ ٝظطفيتي ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛوّئٛفيُ ،حّٕ ٝث ٝوطثٗ ،حّٕ ٝثٞ ٝبِٛغٖ ،حّٕ ٝث ٝاوؿيػٖ ،حّٕ ٝثٝتطويجبت ؾِٛفٛضزاض  ٚحّٕ ٝث٘ ٝيتطٚغٖ ،حّٕ ٝثٛ٘ ٝوّئٛفيّي ثٔ ٝطوع فؿفط  ٚفؿفط ؾ ٝظطفيتي -فؿفط
تتطاٞسضاَ

ٍ -7اكٌصّبي تزكيجبت آلي گَگزددار
 تطويجبت ٌٌٛطززاض ز ٚظطفيتي ث ٝػٛٙاٖ زٙٞسٜٞبي ٘طْ ،تطويجبت ٌٌٛطززاض ز ٚظطفيتي ث ٝػٛٙاٖپصيط٘سٜٞبي ٘طْ ،قيٕي ٌط ٜٚؾِٛفيٙيُ ٚ ٚاوٙفٞبي ٔكتمبت ٌٌٛطززاض ثب ظطفيت ثبالتط
 -8ضيوي تزكيجبت آلي ثَر
 پبيساضي اضٌب٘ٛثٛضاٖٞبٞ ،يسضٚثٛضاؾيٚ ٚ ٖٛاوٙفٞبي تطويجبت اِىيُ ثٛضاٖ -9ديگز كبرثزدّبي اصل HSAB

 -حالِيت  ،پطٚتٖٛزاض قسٖ ،وبضثٗٞب ٘ ٚيتطٖٞب ،قيٕي آِي ػٙبنط ٌطٜٚ

(ٚ (IVاوٙفٞبي ٞبِيسٞبي آِي،

ٔؼطفٞبي ٌطيٙيبض زٔ ٚؼطفٞبي ٔطثٛط  ٚاؾتثٙبءٞب
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز

هٌبثغ اصلي:
1- T. L. Okho, Hard, Soft Acid and Bases Principle in Organic Chemistry, 1988,
Published Papers in Journals.

شيميحالتبرانگيخته
Chemistry of Excited State

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :انّي ترههي (زوتطي)
ّذف درط:

ثطضؾي قيٕي ٌٞٝ٘ٛبي فؼبَ قيٕيبيي  ٚحسٚاؾظٞبي فؼبَ قبُٔ ضازيىبَٞب ،وطثٗٞب ٘ ٚيتطٖٞب  ٚاضايٝي
ضٚـٞبي تِٛيس ٛٔ ٚاضز اؾتفبز ٜاظ آٖٞب زض ٚاوٙفٞبي آِي
رئَط هطبلت:
- 1راديكبلّب
 فؼبِيت  ٚپبيساضيٚ ،ضؼيت ٙٞسؾي  ٚؾطػت تكىيُ ضازيىبَ ،تكىيُ ضازيىبَٞب ،ا٘ٛاع ػٕٔٛي ٚاوٙفٞب،ا٘تمبَ اِىتط ٚ ٖٚضازيىبَ يٖٞٛب
- 2ديراديكبلّب
 -تطئتيّٗٞب ،زيضازيىبَٞب  ٚتطٔٛقيٕي ،پيطاظِٚيٗٞب،

-2،3زياظاثبيؾيىّٞ]1.2.2[ٛپت-2-اٖ ،ثطٌكت

حّمٝظائي ٔدبظ ٕٛٙٔ ٚع-4،1 ،زيضازيىبَٞب ،زيضازيىبَٞبي ثبالتط
- 3كزثيّب ٍ ًيتزىّب
 -ا٘طغي  ٚؾبذتبض اِىتط٘ٚي ،تِٛيس آٟ٘بٔ ،كبٞسٔ ٜؿتميٓ ،ا٘ٛاع ٚاوٙفٞب ،ؾبذتبض  ٚفؼبِيت  ٚوطثٗ ٞبي ٔكبثٝ

رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
1- C. Wentrup, Reactive Molecules, John Weily, 1984.
2- R. A. Moss, Reactive Intermediates, John Weily, 2004.

سنتسنامتقارن
Asymmetric Synthesis

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
ًَع درط :انّي ترههي (زوتطي)

پيصًيبس :ؾٙتع آِي

ّذف درط:
تجييٗ ٔجب٘ي ضٚـٞبي ؾٙتع تطويجبت ٘بٔتمبضٖ  ٚثطضؾي ٚاوٙفٞبي ٔرتّفي وٙٔ ٝدط ث ٝتِٛيس تطويجبت
٘بٔتمبضٖ ٔيقٛز
رئَط هطبلت:
 -1اكسبيص ًبهتقبرى الكيّبي هجشا
 اپٛوؿبيف اِىٗٞب ثٚ ٝؾيّ ٝپطاؾيسٞب ،اپٛوؿبيف اِىٗٞب ثٚ ٝؾيّ ٝاوؿبظيطيسيٗٞب ،اپٛوؿبيف اِىٗٞب زضحضٛض وبتبِيعٚضٞبي فّعي ،ؾبيط ضٚـٞبي اپٛوؿبيفٚ ،اوٙفٞبي اپٛوؿيسٞب ،تجسيُ اپٛوؿيسٞب ث-2ٚ1 ٝ
زياَٞب زض حضٛض ٔؼطفٞبي اؾٕيٓٚ ،اوٙفٞبي حّمٌٝكبيي اپٛوؿيسٞب اظ عطيك تكىيُ ؾِٛفبتٞبي
حّمٛي  ٚقىؿت آٟ٘ب  ٚتجسيُ اپٛوؿيسٞب ث ٝآظيطيسيٗٞب اظ عطيك ٚاؾغ ٝؾِٛفبتٞبي حّمٛي
 -2اكسبيص الكيّبي ػبهلدار
 اپٛوؿبيف اِىُٞبي آِيّيه ،اپٛوؿبيف زض حضٛض وبتبِيعٚضٞبي فّعي ٘ظيط ٚا٘بزيِٓٛٔ ،يجسٖ  ٚتٍٙؿتٗ،اپٛوؿبيف قبضپّؽ ،خساؾبظي ؾيٙتيىي ثب اؾتفبز ٜاظ اپٛوؿبيف قبضپّؽ ،ؾبيط ضٚـٞبي تٟيٝ

-3ٚ2

اپٛوؿياِىُٞبٚ ،اوٙفٞبي -3ٚ2اپٛوؿياِىُٞب  ٚؾيؿتٓٞبي ٔطثٛطٚ ،اوٙفٞبي اپٛوؿيسٞب اظ عطيك
ٚاؾغٞٝبي حّمٛي ،اپٛوؿبيف ؾيؿتٓٞبي غيطاقجبع زيٍط ،اپٛوؿبيف اٖ٘ٞٛبي ٔعزٚج ،اپٛوؿبيف
اؾتطٞبي غيطاقجبع

 ,

 ٚاپٛوؿبيف اؾيسٞبي غيطاقجبع

 ,

 -3سَلفَكسيذاسيَى ًبهتقبرى
 اوؿيساؾي ٖٛؾِٛفيسٞبي زاضاي يه ٌط ٜٚوبيطاَ خسا قس٘ي ،اوؿيساؾي ٖٛزيبؾتطي ٚ ٛا٘ب٘تيٛؾّىتيٛؾِٛفيسٞب ،ؾِٛفٛوؿيساؾي٘ ٖٛبٔتمبضٖ وبتبِيعٚضي ،اوؿيساؾئ ٖٛرّٛط ضاؾٕيه ؾِٛفيسٞب ،ضٚـ
ا٘سضؾ ٖٛثطاي تٟي ٝؾِٛفٛوؿيسٞبي وبيطاَ  ٚفطْٞبي تغيطقىُيبفت ٝضٚـ ا٘سضؾٖٛ

 -4كبرثزد سَلفَكسيذّبي كبيزال ثِ ػٌَاى ػٌبصز كٌتزلكٌٌذُ ضيوي فضبيي در سٌتش
تزكيجبت آلي
 وبٞف اؾتطيٛؾّىتي-β ٛوتٛؾِٛفٛوؿيسٞب  ٚوبضثطز آٟ٘بٚ ،اوٙفٞبي وٙتطَ قس ٜاظ ٘ظط قيٕيفضبيي ضٚيايٕيٛٙؾِٛفٛوؿيسٞب  ٚوبضثطز آٟ٘ب ثطاي ؾٙتع آٔيٗٞب ٚ ،آٔيٛٙاؾيسٞبي وبيطاَ ،افعايف ٘ٛوّئٛفيّي ثط ضٚي
ؾِٛفٛوؿيسٞبي ٚيٙيّي ثب قيٕيفضبيي وٙتطَ قس ،ٜؾِٛفٛوؿيسٞبي حّمٛي وبيطاَ زض ؾٙتع ٘بٔتمبضٖ ،تٟيٝ
ؾِٛفٛوؿيسٞبي  -β ،αغيطاقجبع وبيطاَ ،افعايف اؾتطيٛؾّىتيٛ٘ ٛوّئٛفيُٞب ث ٝؾِٛفٛوؿيسٞبي

-β ،α

غيطاقجبع وبيطاَ ٚ ٚاوٙفٞبي پطيؾبيىّيهؾِٛفٛوؿيسٞبي  -β ،αغيطاقجبع وبيطاَ
ٍ -5اكٌصّبي افشايطي اًبًتيَهزگشيي
 ٚاوٙف آِسٞيسٞب ثب ٘ٛوّئٛفيُٞب زض حضٛض وٕپّىؽ زٙٞسٜٞبي وبيطاَ يب وبتبِيؿتٞبي وبيطاَ ،افعايفزيآِىيُ ضٚي  ٚافعايف يٖٛؾيب٘يس ث ٝػٛٙاٖ ٘ٛوّئٛفيُ
ٍ -6اكٌصّبي ديبستزٍگشيي افشايطي
 افعايف ٘ٛوّئٛفيُٞب ث ٝتطويجبت وطث٘ٛيُزاض وبيطاَ ث ٝنٛضت زيبؾتطٌٚعيٗ ،تطاوٓ آِسِٚي ا٘تربثي ،خٟتتكىيُ پي٘ٛس ثيٗ وطثٗآِفبي يه تطويت وطث٘ٛيُزاض ثب ٌط ٜٚوطث٘ٛيُ ث ٝنٛضت ا٘ب٘ؿيٌ ٛعيٗ ٘ ٚمف
وٕپّىؽ زٙٞسٜٞبي وبيطاَ زض ٔطحّ ٝافعايف خٟت ؾٙتع ٘بٔتمبضٖ تطويجبت آِي
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
1- D. J. Ager, M. B. East, Asymmetric Synthetic Methodology, CRC Press, 1996.
2- I. Ojima, Catalytic Asymmetric Synthesis, John Wiley& Sons, 2nd Ed. 2000.
3- P. Page, Organosulfur Chemistry: Synthetic and Sterreochemical Aspects, Academic
Press, 1998.
4- D. Enders, K. E. Jaeger, Asymmetric Synthesis with Chemical and Biological Methods,
John-Wiley & Sons, 2007.
5- M. Nogradi, Stereoselective Synthesis, Wiley - VCH, 1995.
6- J. M. J. Williams, Catalysis in Asymmetric Synthesis, 2nd Sheffield Academic Press,
1999.

الكتروشيميتركيباتآلي
Organic Electrochemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :اذتيبضي

پيصًيبس- :

ّذف درط:
ثحث زضذهٛل ا٘دبْ ٚاوٙفٞبي ٔرتّف آِي ثب ضٚـٞبي اِىتطٚقيٕيبيي  ٚثطضؾي ٔحبؾٗ ٔ ٚؼبيت
تىٙيه فٛق
رئَط هطبلت:
 -1اسبط الكتزٍضيوي
 ثحث پيطأ ٖٛانٚ َٛاوٙفٞبي اِىتطٚقيٕيبيي  ٚثطضؾي ٌعيٙفپصيطي زض آٍٖ -2اكٌصّبي اكسيذاسيَى تزكيجبت آلي ثِ رٍش الكتزٍضيوي ٍ ثزرسي هكبًيسن آًْب
 ٚاوٙفٞبي اوؿيساؾي ٖٛاِىتطٚقيٕيبيي آِىبٖٞبٞ ،بِٛآِىبٖٞب ،حّمٞٝبي آضٔٚبتيه ،اِىُٞب ،آٔيٗٞب،آٔيسٞب ،وتٖٞٛب ،آِسئيسٞب ،وطثٛويّيه اؾيسٞب ٔ ٚكتمبت آٖ (ؾيؿتٓٞبي زاضاي ٌط ٜٚوطث٘ٛيّي)
ٍ -3اكٌصّبي كبتذي تزكيجبت آلي
ٚ -اوٙف احيبء اِىتطٚقيٕيبيي آِىٗٞب  ٚؾيؿتٓٞبي ٔعزٚج ،قىؿتٗ پي٘ٛس اظ ٔؿيط ٘ٛع

 ، II ٚ Iاحيبء

حّمٞٝبي آضٔٚبتيه ،احيبء ٌطٜٞٚبي وطث٘ٛيّي ،وطثٛوؿيّيه اؾيسٞب ٔ ٚكتمبت آٖٞب ،احيبء ٌطٜٞٚبي
٘يتط٘ ،ٚيتطٚظ ،ٚآظ ٚ ٚآظٚوؿي
 -4الكتزٍضيوي سيستنّبي آلي گَگزددار
 اوؿيساؾي ٖٛتيٖٞٛب ،تيَٞٛب ،ؾِٛفيسٞب ،تيٛوتبَٞب  ٚتيٛاؾتبَٞب ،زيؾِٛفيسٞب ،تتطاتيٛفِٛٛاِٗٞب  ٚپّيٕطٞبيقبُٔ اتٓ ٌٌٛطز
 -5الكتزٍضيوي تزكيجبت آلي ضبهل ًيتزٍصىدار
 اوؿساؾيٖٛآٔيٗٞب قبُٔ :تكىيُ آٔيٗضازيىبَوبتيٚ ،ٖٛاوٙفٞبي ػبُٔزاض قسٖ ٚ ٚاوٙفٞبي افعايفحّمٛي ،اوؿيساؾي ٖٛوِٛت  ٚتكىيُ -nآؾيُآ٘يٖٞٛب ،اوؿيساؾي ٖٛآ٘ٛزيهآٔيٗٞب قبُٔٚ :اوٙفٞبي
وّي ،اضبف ٝقسٖ ٌط ٜٚػبّٔي ثٛٔ ٝاز اِٚي ٝؾٙتعيٚ ،اوٙفٞبي وٕىي  ٚاؾتفبز ٜاظ اِىتطٚقيٕي وٕىي،
وبضثطز اوؿيساؾي ٖٛآٔيسٞب ثطاي ؾٙتع تطويجبت عجيؼي قبُٔ ؾٙتع آظاتيٕيٗ ٔ ٚكتمبت آٖ،
اوتبٞيسضٚايعٚويِٛٙيٗٞب ،ثبظزاض٘سٜٞبي  ،ACEثِٛدؿيٗ  ٚ Cآ٘ٛتٛوؿيٗ A

 -6الكتزٍسٌتش تزكيجبت طجيؼي ٍ سيستنّبي دارٍيي
 ٚاوٙفٞبي احيبء :اِىتطٞٚيسضٚؾبيّيعاؾيٚ ،ٖٛاوٙف حّمٛي قسٖ تٛؾظ احيبء وبتسي ،حّمٛي قسٖوت٘ٛيتطيُٞب ،حّمٛي قسٖ ٕ٘هٞبي پيطيسي ،ْٛٙحّمٛي قسٖ تٛؾظ ٚيتبٔيٗ

ٔ ،B12ؼطفٞبي تطويجبت

آِيفّعي ٘يىُ  ٚپبالزيٚ ،ْٛاوٙفٞبي اوؿيساؾيٚ :ٖٛاوٙف وّت ،اوؿساؾي ٖٛآضٖٞب  ٚافعايف حّمٛي
] [5+2ث ٝتطويجبت آضٔٚبتيه اوؿيس قسٜ
 -7الكتزٍضيوي ّتزٍسيكلّب
 اِىتطٚؾٙتع ٞتطٚؾيىُٞب ،ضفتبض اِىتطٚقيٕيبيي ٞتطٚؾيىُٞبٚ ،اوٙفٞبي اوؿيساؾي ٖٛآ٘سي  ٚاحيبء وبتسيآٖٞب
 -8تَليذ الكتزٍضيويبيي كبتبليشٍرّبي اسيذي يب ثبسي در سٌتشّبي آلي
 تِٛيس اِىتطٚقيٕيبيي اؾيس  ٚثبظٚ ،اوٙفٞبي اؾيس  ٚثبظ وبتبِيؿت قس ٜتحت قطايظ اِىتطٚقيٕيبيي -9پليوزّبي ّبدي
 ٔىب٘يؿٓ پّيٕطيعاؾي ٖٛاِىتطٚقيٕيبيي ،فطآيٙس اوؿيساؾي ٚ ٖٛاحيبء تٛؾظ پّيٕطٞبي ٞبزيرٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

+

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
1- M. F. Nielsen, J. H. P. Utley, Organic Electrochemistry, H. Lund, O. Hammerich, Ed.,
New York, 4th Ed., Marcel Dekker, 2001
2- R. D. Little, P. Mikesell, Organic Electrochemistry, 4thEd., H. Lund and O.
Hammerich, Eds., Marcel Dekker, New York, 2001.
3- J. Grimshaw, Electrochemical Reactions and Mechanisms in Organic Chemistry,
Elsevier, 2000.

شيميتركيباتي
Combinatorial Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :اذتيبضي

پيصًيبس- :

ّذف درط:
ثحث زليكتط زضثبضٚ ٜاوٙفٞبي چٙسخعيي  ٚقي ٜٛخسيس ثطاي ٚاوٙفٞب ي آِي  ٚضٚـٞبي ذبِمؾبظي
ٔحه َٛايٗ ٚاوٙفٞب
رئَط هطبلت:
 -1هقذهِاي ثز ضيويتزكيجي
 ان َٛقيٕيتطويجي ،ضٚـٞب ٚتىٙيهٞبي ؾٙتع تطويجي ،تٛنيف وتبثرب٘ٞٝبي تطويجي ،اؾتطاتػي ؾٙتعي ثٝؾٕت وتبثرب٘ٞٝبي تطويجي؛ ؾٙتعٞبي ٔٛاظي ث ٝؾٕت وتبثرب٘ٞٝبي تطويجي ،ؾٙتعٞبي  ،split-poolؾٙتعٞبي
فبظ خبٔس تطويجي ،چٍٍ٘ٛي وٙتطَ زؾتٍبٞي  ٚزازٜپطزاظي  ٚاضظيبثي  ٚترٕيٗ تٛٙع زض ٔحهٛالت،
خٙجٞٝبي التهبزي  ٚثٟيٝٙؾبظي زض ضٚـٞبي قيٕي تطويجي
 -2ثزرسي ٍاكٌصّبي ضيويتزكيجي فبس جبهذ
 ٚاوٙفٞبي فبظ خبٔس ٔؼتجط ٚ ،ٟٓٔ ٚاوٙفٞبي فبظ خبٔس حتٕئ ،طاحُ اتهبَ  ٚقىؿتٗ ،ضزيبثيٚاوٙفٞبي فبظ خبٔس ،ان ٟٓٔ َٛزض فبظ خبٔس  ٚثطضؾي چٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٚاوٙفٞبي فبظ خبٔس ث ٝنٛضت
تطويجي
 -3ثزرسي ٍاكٌصّبي ضيويتزكيجي فبس هحلَل
 ٔمبيؿ ٝؾٙتعٞبي تطويجي فبظ ٔحّ َٛثب فبظ خبٔس ،ؾٙتعٞبي ٔرّٛطٚ ،اوٙفٞب ث ٝوبض ضفت ٝتطويجي زض فبظٔحّ ٚ َٛضٚـٞبي ذبِمؾبظي
 -4ضيوي تزكيجي ٍاكٌصّبي چٌذجشيي
 ٚاوٙفٞبي چٙسخعيي ايعٚؾيب٘يس والؾيه ٔ ٚسضٖٔ ،غبِؼبت خسيس ٔ ٚفبٞيٓ ٚاوٙفٞبي چٙسخعيي،اذتالف ثيٗ ٚاوٙفٞبي قيٕيبيي ٔؼِٕٛي ٚ ٚاوٙفٞبي چٙسخعيي ،ا٘ٛاع ٚاوٙفٞبي چٙسخعيي زض
قيٕيتطويجيٚ ،اوٙفٞبي زٔٚيٚ ،ٛٙاوٙفٞبي تب٘س ٚ ْٚزٔٚيٚ ،ٛٙاوٙفٞبي ؾٝخعيي پبؾيطيٙي ٚ ٚاوٙف
چٟبضخعيي يٌٛي

 -5اتصبلگزّب در ضيويآليتزكيجي
 اتهبٍِطٞبي اؾيسي ،اتهبٍِط آِيّي ،اتهبٍِط ؾيّيؿئٛي ،اتهبٍِطٞبي چٙسػبّٔي ،ضٚـٞبي آظاز وطزٖاتهبٍِطٞبي ثب اؾتفبز ٜاظ ٚاوٙفٞبي قىؿت ٘ٛوّئٛفيّي ،وبٞفٞ ،يسضِٚيع ،اوؿبيف  ٚثب اؾتفبز ٜاظ
آ٘عيٓٞب
 Templates -6در ضيوي آلي تزكيجي
 اؾىٛاضيه اؾيسٔ ،حهٛالت حبنُ اظ ٚاوٙف ثبيّؽٞيّٕٗٞ-3 ،يسضٚوؿئ-2-تيّيسٖ پطٚپب٘ٛييه اؾيس،پيطَٞٚب  ٚاٖ٘ٞٛب
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:

th

1- G. Jung, Combinatorial Chemistry: Synthesis, Analysis, Screening, 2 Ed, 1999.
2- J. D. Winefordner, Analysis and Purification Methods in CombinatorialChemistry, 2003.

شيميتجسيهپيشرفته-دستگاهي
Advanced Analytical Chemistry-Instrumental

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :اذتيبضي

پيصًيبس- :

ّذف درط:
وؿت زا٘ف ػٕيكتط زض ظٔي ٝٙتؼبزالت قيٕيبيي  ٚضٚـٞبي زؾتٍبٞي  ٚوالؾيه تدعيٝاي  ٚثٝوبض ٌيطي
آٔبض زض تحّيُ ٘تبيح تدعيٝاي
رئَط هطبلت:
- 1اًذاسُگيزي تجشيِاي
ٔفبٞيٓ وّي ،آٔبض  ٚضٚـٞبي وبِيجطاؾيٖٛ
- 2تؼبدالت ضيويبيي
ٔفبٞيٓ وّي ،تؼبزالت اؾيس -ثبظ ،تيتطاؾي ٚ ٖٛثبفطٞب
- 3الكتزٍضيوي
پتب٘ؿئٛتطي ،ؤِٛٛتطي ،آٔپطٔٚتطيِٚ ,تبٔتطي  ٚپالضٌٚطافي
- 4هقذهِاي ثز طيفسٌجي
يضٞبي عٛٔ َٛج  ٚآقىبضؾبظٞب
تبثف اِىتطٔٚغٙبعيؽٙٔ ،بثغ تبثف ،ا٘تربة
- 5طيفسٌجي اتوي ٍ هَلكَلي
ضٚـٞبي خصة ٘ ٚكط اتٕي زض قؼّ ،ٝضٚـٞبي ٘كط اتٕي زض پالؾٕب ،ضٚـٞبي خصة  ٚفّٛضؾب٘ؽ
اتٕي ثب وٛضٜي اِىتطيىي
- 6اسپكتزٍهتزي جزهي
ؾيؿتٓٞبي ٚضٚز ٕ٘ ،ٝ٘ٛضٚـٞبي ي٘ٛيعاؾي ٚ ٖٛآ٘بِيعٚضٞبي خطٔي
- 7هقذهِاي ثز رٍشّبي كزٍهبتَگزافي
تمؿيٓثٙسي ،پبضأتطٞبي وطٔٚبتٌٛطافي ،تفىيه ٔ ٚتغيطٞبي ؾيٙتيىي ْؤ ثط ثط پ ٟٗقسٖ پيه
- 8كزٍهبتَگزافي هبيغ
زؾتٍبٜٚضي وطٚاتٌٛطافي ٔبيغ ثب وبضآيي ثبال ،وطٔٚبتٌٛطافي خصثي  ٚوطٔٚبتٌٛطافي تٛظيؼي
-

كزٍهبتَگزافي گبسي- 9
ضيعي زٔبييٝٔ ثط٘بٚ بٞ آقىبضؾبظ,ُٔ ٌبظ حب,ٗفبظ ؾبو
:رٍش ارسيبثي
ُپزٍص

آسهَى ًْبئي

هيبى تزم

ارسضيبثي هستوز

-

+

+

 ٘ساضز:ثبسديذ
:هٌبثغ اصلي

1- D. Harvey, Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill, 2000.
2- J. Wang, Analytical Electrochemistry, 3rd Ed., Wiley-VCH, 2006.
3- D. A. Skoog, F. J. Holler, T. A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, Harcourt
Brace College Publishers, 2005.

شيميسبس
Green Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :اذتيبضي

پيصًيبس- :

ّذف درط:
ثحث زضذهٛل ا٘دبْ ٚاوٙفٞبي آِي تحت قطايظ خسيس ثب تأويس ثط عطاحي ؾيؿتٓٞبيي ثب وٕتطيٗ اثطات
ؾٛء ظيؿتٔحيغي
رئَط هطبلت:
 -1اسبط ضيويسجش
 ثحث زضذهٛل ضطٚضت پطزاذتٗ ث ٝايٗ قبذ ٝخسيس اظ ػّٓ ٕٞ ٚچٙيٗ ثطضؾي ان َٛتسٚيٗ قسٜ -2آضٌبيي ثب حاللّبي سجش
 ٚيػٌيٞبي حالَٞبي ؾجع ٔب٘ٙس وطثٗ زياوؿيس زض زٔبي ثحطا٘ئ ،بيؼبت ي٘ٛئ ،حيظ آثي،پّياتيٌّّٗيى ،400 َٛزئتيُوطثٙبت  ٚاتيُالوتبت
 -3رٍش تْيِ حاللّبي سجش پيطزفتِ
 ضٚـ تٟي ٝوطثٗ زياوؿيس زض زٔبي ثحطا٘ي ،تمؿيٓثٙسي ٔبيؼبت ي٘ٛي  ٚضٚـٞبي ؾٙتع آٟ٘ب  ٚضٚـ تٟيٝپّياتيٌّّٗيى ،400 َٛزئتيُوطثٙبت  ٚاتيُالوتبت
ٍ -4اكٌصّبي اًجبم ضذُ در حاللّبي سجش
 ان ٚ َٛثطضؾي پيكطفتٞبي اذيط زض عطاحي ٚاوٙفٞبي آِي وبتبِيتيىي زض ٔبيؼبت ي٘ٛي ،وطثٗ زياوؿيسزض زٔبي ثحطا٘ئ ،حيظ آثي ،پّياتيٌّّٗيى ،400 َٛزئتيُوطثٙبت  ٚاتيُالوتبت  ٚآقٙبيي ثب ضٚـٞبي
ثبظيبثي حالَٞبي ٔعثٛض
 -5سيستنّبي پيصثزًذُ سجش
 ثطضؾي ان َٛتىٙيهٞبي خسيس ٔب٘ٙس ٔبيىطٚٚئ ،ٛبفٛق نٛت  ٚقيٕي ٔىب٘يىيٚ ،اوٙفٞبي آِي ا٘دبْقس ٜثب تّفيك حالَٞبي ؾجع تحت ؾيؿتٓٞبي پيفثط٘سٔ ٜعثٛض  ٚثطضؾي ٔحبؾٗ ٔ ٚؼبيت
ٍ -6اكٌصّبي چٌذ جشئي
 -ضٚـٞبي خسيس ٚاوٙفٞبي ته ظطفي چٙس خعئي ا٘دبْ قس ٜث ٝػٛٙاٖ ؾيؿتٓٞبي ؾٙتعي ؾجع

 -7كبتبليشٍرّبي سيستي ٍ ًقص آًْب در طزاحي سٌتشّبي آلي سبسگبر ثب هحيطسيست
 اؾتفبز ٜاظ وبتبِيعٚضٞبي ظيؿتي ٔب٘ٙس آ٘عيٓٞب زض ؾٙتع تطويجبت آِي زض آة  ٚقطايظ ؾبظٌبض ثب ٔحيظظيؿت
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

+

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
1- P. Tundo, A. Perosa, F. Zecchini, Methods and Reagents for Green Chemistry, WileyInterscience, 2007.
2- P. Tundo, V. Esposito, Green Chemical Reactions, Springer, 2008.

شيميسوپرامولكوالروكاربردهايآن
Supramolecular Chemistry and Its Applications

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :اذتيبضي

پيصًيبس- :

ّذف درط:
ثحث  ٚثطضؾي زضثبضٜي ؾيؿتٓٞبي ؾٛپطأِٛىٛالض  ٚوبضثطزٞبي ٔرتّف آٖ زض قيٕي ٘ ٚب٘ٛقيٕي
رئَط هطبلت:
 -1هقذهِاي ثز ضيويسَپزا هَلكَالر
 آقٙبيي ثب ان َٛحبوٓ ثط قيٕي ؾٛپطأِٛىٛالض ،ثطٓٞوٙفٞبي ؾٛپطأِٛىٛالض  ٚعطاحي ؾٛپطأِٛىٛالض -2ضيويهيشثبى -هْوبى در هحلَل
 ٔؼطفي ِٔٛىٔ َٛيعثبٖ ٔ ٚيٕٟبِٖٛٔ ،ىَٞٛبي زضقتحّم ٝث ٝػٛٙاٖ ٔيعثبٖ ،پي٘ٛس قسٖ وبتيٖٞٛب ،پي٘ٛس قسٖآ٘يٖٞٛبِٛٔ ,ىَٞٛبي ٌيط٘س ٜقبُٔ فّعٌ ،يط٘سٜٞبي ٕٞعٔبٖ آ٘ي ٚ ٖٛوبتي ٚ ٖٛوبتبِيع وطزٖ
ؾٛپطأِٛىٛالض
 -3خَدآرايي هَلكَلّب
 ذٛزآضايي زض ؾيؿتٓٞبي ثيِٛٛغيه ،ؾٛپطأِٛىَٞٛبي ٘طزثب٘ي ،چٙسٚخٟي ّٞ ٚيؽٞب ،ضٚتىؿٗٞب ٚوتٞٗٙب  ٚؾٛپطأِٛىٛالض وپؿَٞٛب
 -4ضيويسَپزاهَلكَالر حبلت جبهذ
 ٔمسٔ ،ٝظئِٛيتٞب ،والتطاتٞبٟٙٔ ،سؾي وطيؿتبَٞب  ٚپّيٕطٞبي وئٛضزيٙبؾي٘ٛيً -5بًَضيوي ٍ كبرثزدّبي ضيوي سَپزاهَلكَالر
 ٔمسٔٝاي ثط ٘ب٘ٛتىِٛٛٙغئ ،ؼطفي ٔبقيٗٞبي ِٔٛىِٛي ،ؾٛئيچٞبي ِٔٛىِٛيٛٔ ,تٛضٞبي ِٔٛىِٛي ،آ٘تٗٞبيخٕغآٚضي وٙٙسٛ٘ ٜض  ٚوبضثطز آٟ٘ب زض فتٛؾٙتع ٔهٛٙػي  ٚپيُٞبي٘ٛضي آِي ،قبتُٞبي ِٔٛىِٛي ،ؾيٓٞب
 ٚيهؾ ٛوٙٙسٜٞبي ِٔٛىِٛي ،ؾيؿتٓٞبي ذٛزآضايي قس ٜتهالي٘ ٝهت قس ٜضٚي عال ث ٝػٛٙاٖ
٘ب٘ٛؾٙؿٛضٞب ٔ ٚثبَٞبيي اظ وبضثطز ٘ب٘ٛشضات حبنُ اظ ذٛزآضايي زض پعقىي

:رٍش ارسيبثي
ُپزٍص

آسهَى ًْبئي

هيبى تزم

ارسضيبثي هستوز

-

+

+

 ٘ساضز:ثبسديذ
:هٌبثغ اصلي

1- J. W. Steed, D. R. Turner, K. J. Wallace, Core Concepts in Supramolecular Chemistry
and Nanochemistry, John Wiley & Sons, 2007.
2- V. Balzani, A. Credi, M. Venturi, Molecular Devices and Machines, Wiley-VCH, 2003.
3- K. Ariga, T. Kunitake, Supramolecular Chemistry: Fundamentals and Applications,
Springer, 2006.
4- V. Ramamurthy, K. S. Schanze, Optical Sensors and Switches, Marcel Dekker, 2001.

شيميهتروسيكل1
Heterocyclic Chemistry I

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اذتيبضي
ّذف درط:

ثطضؾي انٔ َٛىب٘يؿٓ ،ؾٙتع ٚ ٚاوٙفپصيطي تطويجبت ٞتطٚؾيىُ ؾ ٝتب پٙح ػضٛي قبُٔ ٞتطٚاتٓٞبي S,
N, O

رئَط هطبلت:
ً -1بمگذاري سيستوبتيك تزكيجبت ّتزٍسيكل
 ٘بٌْصاضي ث ٝقيٞ ٜٛب٘تفٚ-يسٔٗ ٘ ٚبٌْصاضي ث ٝقي ٜٛخب٘كيٙي -2هؼزفي ،سٌتش ٍ هكبًيسن ٍاكٌصّب در ّتزٍسيكلّبي سِػضَي
 اوؿيطاٖ ،تيايطاٖ-2H ،آظيطيسيٗ ،آظيطيسيٗ ،زياوؿيطاٖ ،اوؿبظيطيسيٗ-3H ،زيآظيطيٗ ،زيآظيطيٗ -3هؼزفي ،سٌتش ٍ هكبًيسن ٍاكٌصّب در ّتزٍسيكلّبي چْبرػضَي
 -اوؿتٗ ،تيتٗ ،آظت ،آظتيسيٗ،

-2،1زياوؿتٗ-2،1 ،زيتيت -2،1 ،زيٞيسض-2،1 -ٚزيآظت-2،1 ،

زيآظتيسيٗ
 -4هؼزفي ،سٌتش ٍ هكبًيسن ٍاكٌصّب در ّتزٍسيكلّبي پٌجػضَي
 فٛضاٖ ،ثٙع[b] ٚفٛضاٖ ،ايعٚثٙعٚفٛضاٖ ،زيثٙعٚفٛضاٖ ،تتطاٞيسضٚفٛضاٖ ،تيٛفٗ ،ثٙع[b] ٚتيٛفٗ ،ثٙع[c] ٚتيٛفٗ،-5،2زي ٞيسضٚتيٛفٗ ،تيٛالٖ ،ؾّٛٙفٗ ،پيط ،َٚايٙس ،َٚايعٚايٙس ،َٚوطثبظ ،َٚپيطِٚيسيٗ،

-3،1زي

اوؿٛالٖ-2،1 ،زيتي-2،1 ،َٛزيتيٛالٖ-3،1 ،زيتي-3،1 ،َٛزيتيٛالٖ ،اوؿبظ ،َٚثٙعٚوؿبظ-5،4 ،َٚ
زيٞيسضٚاوؿبظ ،َٚايعٚوؿبظ-5،4 ،َٚزيٞيسضٚاوؿبظ-3،2 ،َٚزيٞيسضٚاوؿبظ ،َٚتيبظ ،َٚثٙعٚتيبظ،َٚ
پٙبْ ،ايعٚتيبظ ،َٚايٕيساظ ،َٚثٙعايٕيساظ ،َٚايٕيساظِٚيٗ ،پيطاظ ،َٚايٙساظَٚ
 -5هقذهِاي ثز ّتزٍسيكلّبي ضصػضَي
 -ثطضؾي اِٚي ٝپيطيسيٗ ٔ ٚكتمبت آٖ

:رٍش ارسيبثي
ُپزٍص

آسهَى ًْبئي

هيبى تزم

ارسضيبثي هستوز

-

+

+

 ٘ساضز:ثبسديذ
:هٌبثغ اصلي

1- T. Eicher, S. Hauptmann, The Chemistry of Heterocycles, 2th Ed, Wiley-VCH, 2003.
2- J. A. Joule, K. Mills, Heterocyclic Chemistry, 4th Ed, Blackwell Publishing Company,
2000.
3- A. R. Katritzky, Advances in Heterocyclic Chemistry, Academic Press, Vol. 69, 2001.


شيميهتروسيكل2
Heterocyclic Chemistry II

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
پيصًيبس :قيٕيٞتطٚؾيىُ 1

ًَع درط :اذتيبضي
ّذف درط:

ثطضؾي قيٕي تطويجبت آِي حّمٛي اقجبع٘ ،يٕٝاقجبع يب آضٔٚبتيه قف ٞ ٚفتضّؼي ٕٞ ٚچٙيٗ آقٙبيي
ثب حّمٞٝبي ثعضيتط قبُٔ يه يب چٙس ٞتطٚاتٓ قبُٔ N, O, S

رئَط هطبلت:
 -1ضيويّتزٍسيكلّبي ضصضلؼي
 ي ٖٛپيطيّي-2H ،ْٛپيطاٖ-2H ،پيطاٖ-2-ا-4ٚ3 ،ٖٚزي ٞيسض-2 H-ٚپيطاٖ ،تتطاٞيسضٚپيطاٖ-2H ،وط-2-ٗٔٚا ،ٖٚيٖٛثٙعٚپيطيّي-4H ،ْٛپيطاٖ-4H ،پيطاٖ-4-ا-4H ،ٖٚوط-4H ،ٗٔٚوط-4-ٗٔٚا ،ٖٚوطٔٚبٖ ،پيطيسيٗ
ٔ ٚكتمبت آٖ ،پيطيس ،ٖٚويِٛٙيٗ ،ايعٚويِٛٙيٗ ،يٖٛوٛيِٛٙيعيٙي ،ْٛزيثٙعٚپيطيسيٗٞب ،پيپطيسيٗ ،فؿفبثٙعٖ،
-4ٚ1زياوؿيٗ-4ٚ1 ،زيتيايٗ-4ٚ1 ،اوؿبتيٗ-4ٚ1 ،زياوؿبٖ ،اوؿبظيٗٛٔ ،ضفِٛيٗ-3ٚ1 ،زياوؿبٖ،
-3ٚ1زيتيبٖ ،ؾفبْ ،پيطيساظيٗ ،پيطيٕيسيٗ ،پٛضيٗ ،پيطاظيٗ ،پيپطاظيٗ ،پتطيسيٗ ،ثٙعٚزيبظيٗ،

-3ٚ2ٚ1

تيبظيٗ-4ٚ2ٚ1 ،تطيآظيٗ-5ٚ3ٚ1 ،تطيآظيٗ-5ٚ4ٚ2ٚ1 ،تتطاظيٗ ٔغبِؼ ٝضفتبض قيٕيفيعيىي آٟ٘ب ،ؾٙتع،
ثطضؾي ٚاوٙفٞب  ٚوبضثطز آٟ٘ب زض ؾٙتع
 -2ضيويّتزٍسيكلّبي ّفتضلؼي
 اوعپيٗ ،تياپيٗ ،آظپيٗ ،زيآظپيٗ ٔغبِؼ ٝضفتبض قيٕيفيعيىي آٟ٘ب ،ؾٙتع ،ثطضؾي ٚاوٙفٞب  ٚوبضثطز آٟ٘ب زضؾٙتع
 -3ضيويّتزٍسيكلّبي ثب اًذاسُ حلقِ ثشرگتز
 ظٚؾيٗٞ ،تط٘ٚيٗ ،تتطاپيطَٞٚب ٞ ٚتطٚؾيىُٞبي ثب ا٘ساظ ٜحّم ٝثعضيتط ٔغبِؼ ٝضفتبض قيٕيفيعيىي آٟ٘ب،ؾٙتع ،ثطضؾي ٚاوٙفٞب  ٚوبضثطز آٟ٘ب زض ؾٙتع
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

+

+

+

-

 ٘ساضز:ثبسديذ
:هٌبثغ اصلي
1- T. Eicher, S. Hauptmann, The Chemistry of Heterocycles, 2th Ed, John Wiley & Sons,
2003.
2- A. R. Katrizky, Advances in Heterocyclic Chemistry, Academic Press, 2007.

فتوشيميپيشرفته1
Advanced Photochemistry 1

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توزيي- :

ًَع درط :اذتيبضي

پيصًيبس- :

ّذف درط:
ٔغبِؼ ٚ ٝثطضؾي ٚاوٙفٞبي قيٕيبئي  ٚفطآيٙسٞبي فيعيىي زض حضٛض ٘ٛض
رئَط هطبلت:
 -1خَاظ ًَر ٍ ثزّن كٌص ًَر ٍ هبدُ
 ٔبٞيت ٘ٛض  ٚا٘طغي ،عجيؼت زٌٚبٍ٘ي ٘ٛضٔ ،مبيؿ ٝاي ثيٗ حبِت ٞبي ثطاٍ٘يرت ٝاِىتط٘ٚي ث ٝضٚـ ٘ٛضا٘ي ٚحطاضتي ثب اؾتفبز ٜاظ لب٘ ٖٛتٛظيغ ثِٛتعٔٗ
 -2طجيؼت ٍ خَاظ حبالت تحزيك ضذُ هَلكَلي
 عجم ٝثٙسي حبالت تحطيه اِىتط٘ٚي  ٚا٘ٛاع تحطيه ٞب ،ضاثغ ٝثيٗ ؾبذتٕبٖ قيٕيبيي  ٚعيف ٞبياِىتط٘ٚيٚ ،اثؿتٍي ٘ٛع تحطيه ث ٝعجيؼت حالَ ،زيبٌطاْ  ، Jablonskiانُ فطا٘ه و٘ٛسٖ
 -3پذيذُ ّبي غيزفؼبل ضذى حبالت تحزيك ضذُ هَلكَل
 پسيسٞ ٜبي ٘كطي (فّٛضؾب٘ؽ  ٚفؿفطؾب٘ؽ) ،ا٘ٛاع فّٛضؾب٘ؽ ثس ٖٚتبذيط ،ثب تبذيط  ٚزٌٚب٘ ،ٝغيطفؼبَ قسٖثيٗ ِٔٛىِٛي ٔ ٚطاحُ فؼبِيت (ٔمبيؿ ٝثيٗ ا٘تمبَ ا٘طغي ثب ا٘تمبَ اِىتطٔ ٚ )ٖٚىب٘يؿٓ ٞبي ا٘تمبَ ا٘طغي
 -4سيٌتيك ًَر
 تٛضيح وّي زضثبض ٜع َٛػٕط يه حبِت تحطيه قس ٚ ٜفطق ثيٗ ع َٛػٕط عجيؼي  ٚع َٛػٕط ػّٕي زضحضٛض  ٚزض غيبة Quencher
ٍ -5اكٌص تزكيجبت كزثًَيل دار
 ثطضؾي ؾبذتٕبٖ اِىتط٘ٚي ٌط ٜٚوطث٘ٛيُ ٚ ٚاوٙف تطويجبت وطث٘ٛيُ زاض اظ خّٕ:ٝالفٚ :اوٙف ٞبي ٔ ٚ Norrish Type II ٚ Norrish Type Iمبيؿ ٝثيٗ تطويجبت آِيفبتيه ٚ
آضٔٚبتيه وطث٘ٛيُ زاض
ةٚ :اوٙف احيبي ٘ٛضي
جٚ :اوٙف پبتط٘ -ٛثٛقي  ٚچٍٍ٘ٛي پيسايف ايعٔٚطٞبي فضبئي ٔ ٚىبٖ ٌعيٗ

:رٍش ارسيبثي
ُپزٍص

آسهَى ًْبئي

هيبى تزم

ارسضيبثي هستوز

-

+

+

 ٘ساضز:ثبسديذ
:هٌبثغ اصلي

1- N. J. Turro, Modern Molecular Photochemistry, Benjamin Publishing, 1983.
2- M. Klessinger, J. Michl, Excited ُStats and Photochemistry of Organic Molecules, WileyVCH, 1995.
3- M. Klessinger, J. Michl, Excited stats and Photochemistry of Organic Molecules, VCH,
1995.
4- J. D. Coyle, Introduction to Organic Photochemistry, John Wiley and Sons, 1996.
5- V. Ramamurthy, K. S. Schanze, Organic Photochemistry and Photophysics, Taylor &
Francis, 2006.

فتوشيميپيشرفته2
Advanced Photochemistry II

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
پيصًيبس :فتٛقيٕيپيكطفت1 ٝ

ًَع درط :اذتيبضي
ّذف درط:

ثطضؾي زليكتط ٚاوٙفٞبي فتٛقيٕيبئي ٔرتّف قبُٔ فتٛقيٕي آِىٗٞب ،تطويجبت اوؿيػٖزاض ،تطويجبت
ٌٌٛطززاض ،تطويجبت ٘يتطٚغٖ زاض  ٚتطويجبت ٞبِٛغٖزاض
رئَط هطبلت:
- 1فتَضيوي آلكيّب
 ايعٔٚطيع ٜقسٖ ؾيؽ -تطا٘ؽٚ ، Z / E ،اوٙفٞبي افعايف حّمٛي ٚ ٚاوٙفٞبي اِىتطٚؾيىّيه- 2فتَضيوي تزكيجبت اكسيضىدار
 اِىُٞب ،اپٛوؿيسٞب ٌ ٚطٜٞٚبي وطث٘ٛيّي ٔب٘ٙس آِسئيسٞب ،وتٖٞٛب ،وطثٛوؿيّيه اؾيسٞب ٔ ٚكتمبت آٟ٘ب- 3فتَضيوي تزكيجبت گَگزددار
 تيَٞٛب ،ؾِٛفيسٞب ،زيؾِٛفيسٞب ،تطويجبت زيٍط حبٚي ٌٌٛطز ٞ ٚتطٚاتٓ زيٍط- 4فتَضيوي تزكيجبت استدار
 ايٕيٗٞب ،ا٘بٔيٗٞب ،ؾيؿتٓٞبي آظ ،ٚتطويجبت ٘يتطيتٞب ٘ ٚيتطٞٚب ،اوؿيٓٞب ،اوؽآظيطيسيٗ ٘ ٚيتطٖٞٚب- 5فتَضيوي تزكيجبت ّبلَصىدار
 آِىيُٞباليسٞب ،آضيُٞباليسٞب ٞ ٚيپٞٛبِيتٞبرٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز

:هٌبثغ اصلي
1- W. Horspool, D. Armesto, Organic Photochemistry: A Comprehensive Treatment, PTR
Prentice Hall, 1992.
2- W. Horspool, F. Lenci, Organic Photochemistry and Photobiology, CRC Press, 2004.

مباحثويژهدرشيميآلي
Special Topics in Organic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اذتيبضي
ّذف درط:
آقٙبيي ثب آذطيٗ پيكطفتٞبي ػّٕي زض قيٕيآِي
رئَط هطبلت:

ٔغبِت ٔطثٛط زض ٞط تطْ تٛؾظ اؾتبز زضؼ پيكٟٙبز  ٚپؽ اظ تأئيس زض ٌط ٜٚتسضيؽ ٔيقٛز.
رٍش ارسيبثي:

ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
خسيستطيٗ ٔٙبثغ ٔؼتجط زض ظٔي ٝٙقيٕي  ٚثٚ ٝيػ ٜقيٕيآِي

نانوشيميتركيباتآلي
Nanoorganic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي3 :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اذتيبضي
ّذف درط:

ثحث پيطأ ٖٛتمؿيٓثٙسي ،ضٚـٞبي ؾٙتع ،قٙبؾبيئ ،غبِؼ ٚ ٝوبضثطز تطويجبت آِي ٘ب٘ٛ
رئَط هطبلت:
 -1ثزرسي اصَل ًبًَ هَاد آلي
 -2رٍش آًبليش ٍ هطبلؼِ سبختبر تزكيجبت آلي در هقيبط ًبًَ
ً -3بًَ لَلِّبي كزثي ،رٍش سٌتش ٍ كبرثزد آىّب
 -4تطكيل ًبًَلَلِّبي تكديَارُ ٍ كٌتزل تطكيل آًْب اس طزيق تكٌيك پالسوب
 -5ثزرسي فَلزى ٍ هطتقبت آى
 -6رٍش سٌتش فَلزى ٍ هطتقبت آى
 -7سٌتش الكتزٍضيويبيي  C60در فبس آثي
 -8آخزيي هطبلؼبت اًجبم ضذُ ثز رٍي استخالفدار ًوَدى فَلزى ٍ هطتقبت آى
 -9ثزرسي آخزيي ًتبيج ثِ دست آهذُ در سٌتش تزكيجبت دارٍيي ًبًَ
 -10استفبدُ اس تزكيجبت ًبًَ در سٌتشّبي آلي
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

+

+

-

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
1- P. V. Kaat, Fullerenes and Nanotubes: Materials for the New Chemical Frontier,
Technology & Engineering, Vol. 14, 2005
2- Y. Gogotsi, Nanotubes and Nanofibers, CRC Press, 2006.
3- A. Hirsch, M. Brettreich, Fullerenes: Chemistry and Reactions, Wiley-VCH, 2005.

سميناركارشناسيارشذ
MSc. Seminar

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي1 :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اِعأي
ّذف درط:

تجييٗ ان َٛا٘تربة يه ٔٛضٛع ػّٕي ،خٕغآٚضي اعالػبت ٔطتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع  ٚاضائٝي آٖ
رئَط هطبلت:
زض ايٗ زضؼ ٘ح ٜٛخٕغآٚضي اعالػبت زض ٔٛضز يه ٔجحث ػّٕي  ٚاضائٝي آٖ ث ٝنٛضتٞبي ٔرتّف
ٔب٘ٙس پٛؾتط ،ؾرٙطا٘ي  ٚيب ٔمبِ ٝث ٝزا٘كد ٛآٔٛظـ زازٔ ٜيقٛز .ؾپؽ زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اظ اؾبتيس
ٌط ٜٚيىي اظ ٔٛضٛػبت ضٚظ قيٕي ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜپؽ اظ خٕغآٚضي اعالػبت ٔطتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع ،آٖ
ضا ث ٝنٛضت يه ؾرٙطا٘ي ػّٕي ػٕٔٛي اضائٔ ٝيٕ٘بيس .ا٘تربة ٔٛضٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض
چبضچٛة ٔمطضات ٔهٛة ٌط ٜٚقيٕي ا٘دبْ ٔيٌيطز.
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

-

-

+

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع ؾٕيٙبض

سميناردكتري
PhD. Seminar

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي1 :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اِعأي
ّذف درط:

تجييٗ ان َٛا٘تربة يه ٔٛضٛع ترههي ،خٕغآٚضي اعالػبت ٔطتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع  ٚاضائٝي آٖ
رئَط هطبلت:
زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اظ اؾبتيس ٌط ٜٚيىي اظ ٔٛضٛػبت ترههي قيٕي آِي ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜپؽ
اظ خٕغآٚضي اعالػبت ٔطتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع ،آٖ ضا ث ٝنٛضت يه ؾرٙطا٘ي  ٚتطخيحبً ث ٝظثبٖ اٍّ٘يؿي اضائٝ
ٔيٕ٘بيس .ا٘تربة ٔٛضٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض چبضچٛة ٔمطضات ٔهٛة ٌط ٜٚقيٕي ا٘دبْ
ٔيٌيطز.
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

-

-

+

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع ؾٕيٙبض

پاياننامهكارشناسيارشذ
MSc. Dissertation

تؼذاد ٍاحذ ػولي6 :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي- :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اِعأي
ّذف درط:

ثطذٛضزاضي زا٘كد ٛاظ تٛإ٘ٙسي الظْ ثطاي ا٘دبْ پػٞٚف
رئَط هطبلت:
زض ايٗ زضؼ زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي اؾتبز ضإٙٞب يه پطٚغ ٜتحميمبتي زض يىي اظ قبذٞٝبي قيٕيآِي ضا
ا٘تربة  ٚثٌ ٝطٔ ٜٚؼطفي ٔيٕ٘بيسٌ.ط ٜٚثب زض٘ظط ٌطفتٗ ٔؼيبضٞبي تبظٌي ٛ٘ ٚآٚضي ٔٛضٛع  ٚيب إٞيت
وبضثطزي آٖ ٔٛضٛع ضا تهٛيت ٔيٕ٘بيس.
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

-

-

+

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع پبيبٖ٘بٔٝ

پاياننامهدكتري
PhD. Dissertation

تؼذاد ٍاحذ ػولي20 :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي- :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اِعأي
ّذف درط:

ايدبز تٛا٘بئيٞبي الظْ زض زا٘كد ٛثطاي ا٘دبْ پػٞٚف ٔؿتمُ زض يه ظٔيٝٙي ترههي قيٕي
رئَط هطبلت:
زض ايٗ زضؼ زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي اؾتبز ضإٙٞب يه ٔٛضٛع تحميمبتي زض ظٔي ٝٙقيٕيآِي ضا ا٘تربة وطزٜ
 ٚآٖ ضا ث ٝنٛضت يه پيكٟٙبزي ٝثٌ ٝط ٜٚاضائٔ ٝيٕ٘بيسٌ .ط ٜٚپؽ اظ ثطضؾي اِٚي ٝپيكٟٙبزي ٚ ٝزض نٛضت
ثطذٛضزاضي آٖ اظ ٘ٛآٚضي  ٚيب تٛا٘بئي زض ضفغ يىي اظ ٔكىالت ّٔي خّؿ ٝزفبع اظ پيكٟٙبزي ٝضا تكىيُ
ٔيزٞس زض نٛضت تأئيس ٔٛضٛع  ٚتٛإ٘ٙسي زا٘كد ٛپيكٟٙبزي ٝتهٛيت قس ٚ ٜزا٘كدٚ ٛاضز ٔطحّ ٝػّٕي
پيكٟٙبزئ ٝيٌطزز.
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

-

-

+

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع پبيبٖ٘بٔٝ

سمينار1كارشناسيارشذ(آموزشمحور)
MSc. Seminar 1

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي2 :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اِعأي
ّذف درط:

تجييٗ ان َٛا٘تربة يه ٔٛضٛع ػّٕي ،خٕغآٚضي اعالػبت ٔطتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع  ٚاضائٝي آٖ
رئَط هطبلت:
زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اظ اؾبتيس ٌط ٜٚيىي اظ ٔٛضٛػبت ضٚظ ٌطايف ضا ا٘تربة وطز٘ ٚ ٜحٜٛ
خٕغآٚضي اعالػبت زض ٔٛضز ايٗ ٔجحث ػّٕي  ٚاضائٝي آٖ ث ٝنٛضتٞبي ٔرتّف ٔب٘ٙس پٛؾتط ،ؾرٙطا٘ي ٚ
يب ٔمبِ ٝث ٝا ٚآٔٛظـ زازٔ ٜيقٛز .پؽ اظ خٕغآٚضي اعالػبت ٔطتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع ،آٖ ضا ث ٝنٛضت يه
ؾرٙطا٘ي ػّٕي ػٕٔٛي اضائٔ ٝيٕ٘بيس .ا٘تربة ٔٛضٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض چبضچٛة ٔمطضات
ٔهٛة زا٘كٍب ٜا٘دبْ ٔيٌيطز.
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

-

-

+

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع ؾٕيٙبض

سمينار2كارشناسيارشذ(آموزشمحور)
MSc. Seminar 2

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظزي2 :

حل توزيي- :
پيصًيبس- :

ًَع درط :اِعأي
ّذف درط:

اضائ ٚ ٝتسٚيٗ يه ٔٛضٛع ترههي  ٚخٕغآٚضي اعالػبت ٔطتجظ ثب آٖ
رئَط هطبلت:
زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اظ اؾبتيس ٌط ٜٚيىي اظ ٔٛضٛػبت ترههي ٌطايف ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜپؽ اظ
خٕغآٚضي اعالػبت ٔطتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع ،آٖ ضا  ٓٞث ٝنٛضت ؾرٙطا٘ي ٓٞ ٚ

ث ٝنٛضت ٔس ٖٚاضائٝ

ٔيٕ٘بيس .ا٘تربة ٔٛضٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض چبضچٛة ٔمطضات ٔهٛة زا٘كٍب ٜا٘دبْ
ٔيٌيطز.
رٍش ارسيبثي:
ارسضيبثي هستوز

هيبى تزم

آسهَى ًْبئي

پزٍصُ

-

-

-

+

ثبسديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اصلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجظ ثب ٔٛضٛع ؾٕيٙبض

