ثشًبهِ آهَصؿي
دٍسُّبي تحليالتتنويلي
سؿتِ ؿيويفيضيل

- 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 ٔطث٘ ٌٛ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.
 -2ضشٍست ٍ اّويت
ثب ثطضؾي زضٚؼ ٔمبَغ تحهيالتتىٕيّي ضقت ٝقيٕي  ٚثحث  ٚتجبزَ٘ظط ثب ٔترههبٖ ٌطٚ ٜٚ
نبحت٘ظطاٖ زض ؾبيط ٌطٜٞٚبي قيٕي وكٛض ُٔ ٚبِؼ ٝ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 ٔطتجٍ ثب ظٔيٞٝٙبي خسيس  ٚث ٝضٚظ ػّٕي  ٚزضٚؾي و ٝث ٝفطآٞ
قسٖ ظٔيٞٝٙبي تحميمبتي ثيٗ ضقتٝاي ٔيا٘دبٔس ،يطٚضي ٔيثبقس.
 -3تؼشيف
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 ؾُح 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 دسػي
 -1-4دٍسُّبي مبسؿٌبػياسؿذ ؿيوي

تؼساز وُ ٚاحسٞبي زضؾي زٚضٜٞبي وبضقٙبؾياضقس قيٕي زض ضقتٞٝبي ٔرتّف

ٚ 28احس

اؾت و ٝثطاي زٚضٜٞبي آٔٛظقي  ٚپػٞٚكي قبُٔ ٚ 12احس انّي ترههيٚ 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.
ٛٔ -2يٛع َ ٚطح ٔٛضز٘ظط زض خٟت قٙبذت يب ضفغ ٔكىالت خبٔؼ ٝثبقس.
زا٘كدٛيبٖ زٚضٜٞبي آٔٛظقي  ٚپػٞٚكي ٞط ضقت ٝثبتٛخ ٝثٛٔ ٝيٛع پبيبٖ٘بٔ٘ ٚ ٝظط ٌطٜٚ
ٔيتٛا٘ٙس وٕجٛز ٚاحسٞبي آٔٛظقي ذٛز ضا (تب ؾمف ٚ 9احس) ،اظ خس َٚزضٚؼ اذتيبضي ضقتٝ
ٔطث ٚ ٌٛ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 ٔٛيٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض
چبضچٛة ٔمطضات ٔهٛة زا٘كٍب ٜا٘دبْ ٔيٌيطز.
 -2-4دٍسُّبي دمتشي ؿيوي

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 ٔٛيٛع 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.
ٛٔ -2يٛع َ ٚطح ٔٛضز٘ظط زض خٟت قٙبذت يب ضفغ ٔكىالت خبٔؼ ٝثبقس.
زا٘كدٛيبٖ ٞط ضقت ٝثبتٛخ ٝثٛٔ ٝيٛع پبيبٖ٘بٔ٘ ٚ ٝظط ٌطٔ ٜٚيتٛا٘ٙس وٕجٛز ٚاحسٞبي
آٔٛظقي ذٛز ضا (تب ؾمف ٚ 9احس) ،اظ خس َٚزضٚؼ اذتيبضي ضقتٔ ٝطث ٚ ٌٛ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.
دورههايآموسشيوپژوهشي
تؼذاد ٍاحذ
زضٚؼ انّي ترههي

12

زضٚؼ اذتيبضي

9

ؾٕيٙبض

1

پبيبٖ٘بٔٝ

6
جوغ

28
دورههايآموسشمحور
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:1دروساصليتخصصيدورهيكارشناسيارشذشيميفيشيك
سديف

ًبم دسع

تؼذاد ٍاحذ

كفحِ

1

قيٕيفيعيهپيكطفتٝ

3

1

2

تطٔٛزيٙبٔيهآٔبضي 1

3

3

3

ؾيٙتيه  ٚزيٙبٔيه قيٕيبيي

3

5

4

قيٕيوٛا٘تٔٛي 1

3

8

جوغ ٍاحذ

12

جذول:2دروساصليتخصصيدورهيدكتزيشيميفيشيك
سديف

ًبم دسع

تؼذاد ٍاحذ

كفحِ

1

تطٔٛزيٙبٔيه آٔبضي 2

3

10

2

قيٕيوٛا٘تٔٛي 2

3

12

جوغ ٍاحذ

6

زا٘كدٛيبٖ قيٕيفيعيه ٔٛظف ثٌ ٝصضا٘سٖ دسٍع فٛق ٔيثبقٙس.

جذول:3دروساختياريرشتهشيميفيشيك
سديف

ًبم دسع

تؼذاد ٍاحذ

كفحِ

1

ان َٛثيٛقيٕيثيٛفيعيه

3

14

2

انَٛؾيٙتيهآ٘عيٕي

3

16

3

تطٔٛزيٙبٔيهآٔبضيخصة

3

18

4

تطٔٛزيٙبٔيهغيطتؼبزِي

3

20

5

تىٙيهٞبيثيٛقيٕيثيٛفيعيهپيكطفتٝ

3

22

6

قيٕيتدعيٝپيكطفت-ٝزؾتٍبٞي *

3

24

7

قيٕيحبِتخبٔس

3

26

8

قيٕيفيعيهؾُح

3

29

9

قيٕيوٛا٘تٔٛئحبؾجبتي

3

32

10

قيٕيوٛا٘تٔٛي ٚاثؿت ٝث ٝظٔبٖ

3

35

11

َيفؾٙدئِٛىِٛي 1

3

37

12

َيفؾٙدئِٛىِٛي 2

3

39

13

فطآيٙسٞبيثطٌكت٘بپصيط

3

41

14

ٔجبحث ٚيػ ٜزض قيٕيفيعيه

3

43

15

ٔىب٘يهآٔبضيخبٔسات

3

44

جوغ

45

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

شيميفيشيكپيشزفته
Advanced Physical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :انّي ترههي (وبضقٙبؾياضقس)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
وؿت زا٘ف ػٕيكتط زض ظٔيٝٙي پسيسٜٞب ٘ ٚظطيٞٝبي قيٕيفيعيه ثب تأويس ثط تطٔٛزيٙبٔيه قيٕيبيي
سئَع هطبلت:
 -1هؼشفي دقيق ٍ ػويق قَاًيي تشهَديٌبهيل
 تؼطيف تؼبزَ ٌطٔبئي ٔ ٚؼطفي لب٘ ٖٛنفطْ تطٔٛزيٙبٔيه ،تؼطيف وبض زض تطٔٛزيٙبٔيه ،فطآيٙسٞبيايؿتبٚاض ،وبض زض ؾيؿتٓ ٞيسضٚاؾتبتيىي ؾبز ،ٜوبض زض فطآيٙسٞبي ايؿتبٚاضٔ ،حبؾج ٝوبض زض ؾيؿتٓٞبي ؾبز،ٜ
ٔفٔ ْٟٛبوطٚؾىٛپي ٔ ٚيىطٚؾىٛپي ٌطٔب ،وبض ثيزضض ،ٚلب٘ ٖٛا ٚ َٚفطَٔٛثٙسيٞبي ٔرتّف آٖ،
ظطفيتٞبي ٌطٔبئي  ٚإٞيت آٖ زض تطٔٛزيٙبٔيه  ٚضٚـ ا٘ساظٌٜيطي آٖ ،ا٘تمبَ ٌطٔب زض يه فطايٙس
ايؿتبٚاض ،لب٘ ٖٛز ْٚتطٔٛزيٙبٔيه ث ٝثيبٖ والٚؾيٛؼ ،لب٘ ٖٛز ْٚتطٔٛزيٙبٔيه ث ٝثيبٖ وّٛيٗ -پال٘ه
 -2ثشگـتپزيشي ٍ هقيبع دهبي ملَيي
 تؼطيف ٔبوطٚؾىٛپي ثطٌكتپصيطي  ٚثطٌكت٘بپصيطي ،ا٘ٛاع ثطٌكت٘بپصيطي (ٌطٔبئئ ،ىب٘يىي ٚقيٕيبئي) ،اثجبت ٚخٛز ؾُٛح ازيبثبتيه ثطٌكتپصيط ثطاي يه ؾيؿتٓ (انُ وبضاتئٛزٚضي) ،آ٘تٍطاَپصيطي
ٔ ،dqميبؼ زٔبي وّٛيٗ ،اثجبت تؿبٚي ٔميبؼ زٔبي تطٔٛزيٙبٔيىي ٌ ٚبظ وبُٔ
 -3آًتشٍپي ٍ هفَْم هَلنَلي آى
 ٔف ْٟٛآ٘تطٚپيٕٛ٘ ،زاض  ،TSچطذ ٝوبض٘ ،َٛآ٘تطٚپي ثطٌكتپصيطي  ٚثطٌكت٘بپصيطي ،آ٘تطٚپي  ٚانُظٚاَ ا٘طغي ،ضاثُ ٝآ٘تطٚپي  ٚتؼساز حبالت ٔيىطٚؾىٛپي (ضاثُ ٝانّي ثِٛتعٔبٖ) ٔفِٛٔ ْٟٛىِٛي آ٘تطٚپي
 -4تشهَديٌبهيل غيشتؼبدلي
 ٔؼطفي حبالت ػسْتؼبزَ ،ايسٜٞبي اؾبؾي زض تطٔٛزيٙبٔيه ثطٌكت٘بپصيط ٔطتج ٝاٛٔ ،َٚاظ٘ ٝآ٘تطٚپي  ٚتِٛيسآ٘تطٚپي ،اؾترطاج ٔؼبزالت پيٛؾتٍي خطْ ،ا٘طغي ،ثبض اِىتطيىي  ٚا٘ساظ ٜحطوت ذُئ ،ؼطفي ٘يطٞٚب،
قبضٞب  ٚيطائت فِٛٛٙٔٛٙغيىبَ ،اثجبت انُ ٔتمبثُ ا٘عاٌط (لب٘ ٖٛچٟبضْ تطٔٛزيٙبٔيه)  ٚثطذي اظ
وبضثطزٞبي انُ ا٘عاٌط (اثط زٚفط ،اثط ؾٛضت  ٚاثط پّيتط )...

 -5هنبًيل آهبسي
 ان َٛاؾبؾي ٔ ٚؼطفي انٛٔ َٛيٛػٔ ٝىب٘يه آٔبضي ،تٛظيغ تؼبزِي ،تبثغ افعاض ،تبثغ افعاض يه ٌبظ وبُٔته اتٕي ،ضاثُ ٝتبثغ افعاض ثب تٛاثغ تطٔٛزيٙبٔيىي ؾيؿتٓ ،اثجبت انُ  ٓٞپركي ا٘طغي ،تٛظيغ تٙسيٟبي
ِٔٛىِٛي ،تؼجيط آٔبضي وبض ٌ ٚطٔب
 -6تشهَديٌبهيل هحلَلّبي غيشايذُآل ،هؼشفي ٍ ديذگبُّبي هَلنَلي دس هحبػجِ
مويتّبي تشهَديٌبهيني هحلَلّب
 اؾبؼ فطَٔٛثٙسي تطٔٛزيٙبٔيه ٔحَّٞٛب ذٛال تطٔٛزيٙبٔيىي ٔحَّٞٛب ،پتب٘ؿيُ قيٕيبئي اخعاء زضٔحَّٞٛبي ايسٜآَ  ٚغيطايسٜآَٔ ،ؼطفي فؼبِيت  ٚيطيت فؼبِيت٘ ،ظطي ٝزثبي ٛٞوُ (ٔؼطفي ٔفبٞيٓ اؾبؾي ٚ
اثجبت ضٚاثٍ) ،تدٕغ ي٘ٛئ ،رٌّٞٛبي ٌبظي غيطايسٜآَ (فٌٛبؾيت ٚ )ٝچٍٍ٘ٛي ٔحبؾج٘ ٝظطي آٖ
ٍ -7امٌؾّبي تؼبدلي دس ػيؼتنّبي غيشايذُآل
 ثبثت تؼبزَٚ ،اوٙفٞبي تؼبزِي زض ٔحَّٞٛبي غيطاِىتطِٚيتٚ ،اوٙفٞبي تؼبزِي زض ٔحَّٞٛبياِىتطِٚيتٚ ،اوٙفٞبي تؼبزِي زض ٔرٌّ ٌٛبظ غيطايسٜآَٚ ،اثؿتٍي ثبثت تؼبزَ ث ٝزٔب  ٚفكبض ٚ ٚاوٙفٞبي
ٔعزٚج
 -8ػيٌتيل ؿيويبئي ٍامٌؾّب ٍ ًظشيِ ػشػتّبي ٍامٌؾ
 ؾيٙتيه ٚاوٙفٚ ،اوٙفٞبي ؾطيغٚ ،اوٙف زض ٔحَّٞٛبي ٔبيغ ،وبتبِيعٚضٞب ،وبتبِيعٚضٞبي آ٘عيٕي،وبتبِيعٚضٞبي ٘ب٘ ،ٍٕٗٞظطي ٝثطذٛضز وط ٜؾرت زض ٚاوٙفٞبي فبظ ٌبظي ،ؾُٛح ا٘طغي پتب٘ؿيُ ،زيٙبٔيه
ٚاوٙف ِٔٛىِٛي ،فطَٔٛثٙسي تطٔٛزيٙبٔيىي تئٛضي حبِتٌصاض
سٍؽ اسصيبثي:

اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘:ساضز
هٌبثغ اكلي:
& 1- M. Zemamsky, R. H. Ditlman, Heat and Thermodynames, New York, John Wiley
Sons, 2001.
2- R. R. Rife, Heat and Statistical Physics, New York, John Wiley & Sons 2005.
3- I.. N. Levine, Physical Chemistry, McGraw Hill Higher Education; 5th Ed, 2007.

تزموديناميكآماري1
Statistical Thermodynamics 1

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
ًَع دسع :انّي ترههي (وبضقٙبؾياضقس)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ثطضؾي تطٔٛزيٙبٔيه قيٕيبيي ؾيؿتٓٞبي ٔبوطٚؾىٛپي اظ زيسٌبِٛٔ ٜىِٛي
سئَع هطبلت:
 -1تَصيغ آهبسي اػتبًذاسد ثَلتؼوبى گيجغ
 ٔمسٔٚ ٝيبزآٚضئ ،دٕٛػٞٝبي وب٘٘ٛي ،وب٘٘ٛي ثعضي ،وب٘٘ٛي وٛچه ٕٞ ٚسٔب ٕٞفكبض ٘ -ظطي ٝافت ٚذيعٞب ،آٔبض ثِٛتؿٕبٖ ،آٔبضٞبي وٛا٘تٔٛي ،فطٔي زيطان  ٚثٛظ ا٘يكتبيٌٗ ،بظٞبي ايسٜآَ تهاتٕي ،زٚ
اتٕي  ٚچٙس اتٕئ ،ىب٘يه آٔبضي والؾيىي  ٚتؼبزَ قيٕيبيي
 -2هنبًيل آهبسي غيشهقذاسي ٍ تشهَديٌبهيل
 -تبضيرچ ٚ ٝتطٔٛزيٙبٔيه ٘( Tsallisظطي ٝآٔبضي غيطٔمساضي ،اؾتٙتبج آٔبض-

 qغيطٔمساضي  ٚآٔبض

وٛا٘تٔٛي غيطٔمساضي)
 -3خبكيت آًتشٍپي  ٍ Tsallisاكل افضايؾ آًتشٍپي
 -افعايف آ٘تطٚپي زض آٔبض ثِٛتؿٌٕٗ -يجؽ  ٚافعايف آ٘تطٚپي زض آٔبض غيطٔمساضي

سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ساضز

:هٌبثغ اكلي
1- D. A. McQuarrie, Statistical Thermodynamics, 2nd Ed., University Science Books, 2000.
2- T. L. Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, 1Ed. Dover publications, 1986.
3- L. K. Nash, Elements of Statistical Thermodynamics, 2nd Ed., Dover Publications, 2006.
4- S. Abe and Y. Okamato, Nonextensive Statistical Mechanics and Its Applications, Series
Lecture in physics, Heidelberg: Springer- Verlag.
5- C. Tsallis, Introduction to nonextensive statistical mechanics, Springer Science and
Business Media, New York, USA, 2008.

سينتيكوديناميكشيميايي
Chemical Kinetics and Dynamics

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :انّي ترههي (وبضقٙبؾياضقس)

پيـٌيبص- :

ّذف دسع:
تجييٗ ٔفبٞيٓ ثٙيبزي  ٚثطضؾي ضٚقٟبي ُٔبِؼ ٝزيٙبٔيه ،ؾيٙتيه  ٚؾبظٚوبض ٚاوٙكٟبي قيٕيبيي
سئَع هطبلت :
 -1ػيٌتيل ؿيويبيي
 ؾيٙتيه قيٕيبيي (ٔ ٚمبيؿ ٝآٖ ثب تطٔٛزيٙبٔيه قيٕيبيي)ٔ ،ؼبزِ ٝؾطػت ٚاوٙكٟبي ثٙيبزئ ،طتجٚ ِٝٔٛىٛالضيتٚ ٝاوٙفٔ ،ؼبزِ ٝؾطػت ٚاوٙكٟبي پيچيس ،ٜؾبظٚوبض  ٚتؼييٗ ٔطتجٚ ٝاوٙف  ٚثبثت ؾطػت،
ا٘تٍطاٍِيطي اظ ٔؼبزِ ٝؾطػت ٚاوٙكٟبي ٔطتج ٝا ،َٚز ٚ ْٚثبالتط ،ضٚقٟبي تدطثي تؼييٗ ٔطتجٚ ٝاوٙف،
ؾيٙتيه ٚاوٙكٟبي پيچيس( ٜزَٚطف ،ٝپيسضپيٛٔ ،اظي  ٚچٙسٔطحّٟبي) ثب ٌٟٟ٘ٛبي ٚاؾُ ٝپبيساض ٚ
٘بپبيساض ،تمطيت حبِت پبيبٛ٘ ،ؾب٘بت  ٚآقٛة قيٕيبيي ،اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تجسيُ الپالؼ ٘ ٚطٔبفعاضٞبي
خجطي  ٚػسزي ثطاي حُ زؾتٍبٔ ٜؼبزالت ؾطػت
 -2سٍؿْبي آصهبيـگبّي هطبلؼِ ػيٌتيل ٍامٌـْبي ؿيويبيي
 فؼبِؿبظي ٞؿتٟبي ،ترّي ٝاِىتطيىي ،حطاضتي ٛ٘ ٚضقيٕيبييٚ ،اوٙكٟبي حؿبؼ ثٛ٘ ٝض ،آقىبضؾبظيضازيىبِٟبُٔ ،بِؼ ٝؾطػت ٚاوٙكٟب زض ؾبٔبٟٟ٘بي خبضي ،قيٟٞٛبي ايدبز اذتالِٟبي ثعضي تٛؾٍ
تبثف پطتٞٛبي قسيس ٘ٛضي (٘ٛضوبفت ؾيالثي ِ ٚيعضي) ،ثطذٛضز اِىتطٟ٘ٚبي پطا٘طغي ،أٛاج يطثٟبي
نٛتي  ٚفطانٛتي ،قيٟٞٛبي ايدبز اغتكبقٟبي وٛچه زض ُٔبِؼ ٝپسيسٟٞبي آؾبيف قيٕيبيي قبُٔ
يه خبثٟدبيي وٛچه تٛؾٍ خٟكٟبي ٘بٌٟب٘ي زٔب ،فكبضٔ ،يساٖ اِىتطيىي  ٚأٛاج فطانٛت
ً -3ظشيْْبي ػشػت ٍامٌـْبي ؿيويبيي
 ٔطٚضي ثط ٘تبيح ٘ظطي ٝخٙجكي ٌبظٞب ٘ ٚتبيح آٖ (تٛظيغ ٔبوؿ -َٛثِٛتؿٕٗ ؾطػتٟب  ٚا٘طغيٟبي خٙجكي،وٕيتٟبي ا٘تمبِي ٌطا٘طٚي ،ضؾب٘بيي ٌطٔبيي٘ ،فٛش  ٚلٛا٘يٗ فيه) ٚ ،تطٔٛزيٙبٔيه آٔبضي٘ ،ظطيٝ
ثطذٛضز ؾبز ٜثطاي ٚاوٙكٟبي زِٛٔ ٚىِٛي٘ ،ظطي ٝثطذٛضز انالح قس٘ ،ٜظطئ ٌٝ٘ٛ ٝطوت (وٕپّىؽ)
فؼبَ يب ٘ظطي ٝحبِت ٌصاضٔ ،ؼبزِ ٝآيطئ ،ًٙمبيؿ ٝثيٗ ٘ظطيٟٟبي ثطذٛضز  ٚحبِت ٌصاض ،ؾبظٚوبض
تطويت ٔدسز ز ٚاتٓ زض حًٛض خؿٓ ؾ ،ْٛؾبظٚوبض ِيٙسٔٗ ثطاي ٚاوٙكٟبي تىِٕٛىِٛي ٘ ٚظطيٝ
ضايؽ -ضأؿپطٌط -وبؾُٔ -بضوٛؼ

 -4ديٌبهيل ؿيويبيي
 زيٙبٔيه قيٕيبيي ِٔٛىِٛي٘ ،ظطي ٝپطاـ (ؾُح ٔمُغ ثطذٛضزٞبي وكؿبٖ ٘ ٚبوكؿبٖ)  ،تجبزَ ا٘طغي زضثطذٛضزٞبي وكؿبٖ ٘ ٚبوكؿبٖ ،ؾُح ٔمُغ پطاـ ثطاي ثطذٛضز وطات ؾرت  ٚثطذٛضز شضات
ثطٕٞىٙف وٙٙس ،ٜا٘ٛاع ؾُٛح ا٘طغي پتب٘ؿيُ ثيِٕٛٙىِٛي  ٚزضِٕٛ٘ٚىِٛي ،ا٘ٛاع پطاقٟبي ٚاوٙكي ٚ
غيطٚاوٙكي ،ضٚقٟبي پطتِٛٔ ٜٛىِٛي ،ؾطػت ٌصاض اظ يه چب ٜپتب٘ؿيُ ث ٝچب ٜپتب٘ؿيُ زيٍط ،چٙس ٔثبَ
اظ زيٙبٔيه ِٔٛىِٛي ،تأثيط ٔيساٖ ثط ؾُٛح ا٘طغي پتب٘ؿيُٞ ،سايت ٔ ٚسيطيت اتٓ ٞب ِٛٔ ٚىٞ َٛب  ٚقيٜٛ
ٞبي اضتؼبقي آٟ٘ب تٛؾٍ ٘ٛض ِيعض فٕتٛثب٘ي ،ٝپطاـ وٛا٘تٔٛيٚ ،اوٙكٟبي حبِتجٟحبِت ٚ ٚاوٙكٟبي
ثس ٖٚؾس ا٘طغي
 -5ػيٌتيل ٍ ديٌبهيل ٍامٌـْبي ؿيويبيي دس هحلَل
 تأثيط حالَ ثط ؾبظٚوبض  ٚؾطػت ٚاوٙكٟب٘ ،ظطي ٝؾطػت ٚاوٙكٟب زض ٔحّ ،َٛپسيس٘ ٜفٛش زض ٔحّ،َٛٚاوٙكٟبي تحت تأثيط ٘فٛشٚ ،اوٙكٟبي تحت تأثيط تجسيُ قيٕيبييٚ ،اوٙف ثيٗ يٟ٘ٛب ،اثطات حالَ،
لسضت ي٘ٛي  ٚثبثتسيبِىتطيه ثط ضٚي ؾطػت ٚاوٙكٟب زض ٔحّ ،َٛؾبظٚوبض  ٚؾطػت ٚاوٙكٟبي
اِىتطٚقيٕيبيي (٘فٛش ٔتمبثُ زض ٔحّ ،َٛالي ٝزٌٚب٘ ،ٝچٍبِي خطيبٖ ٘ ٚفٛش زض ثبفت اِىتطٚز)  ٚضٚقٟبي
ُٔبِؼ ٝآٟ٘ب
 -6ػيٌتيل ٍ ديٌبهيل ٍامٌـْبي سادينبلي ،صًجيشّبي ٍ ثؼپبسؽ
 ٚاوٙكٟبي ضازيىبِي  ٚي٘ٛي غيطظ٘ديطٞبيٚ ،اوٙكٟبي ظ٘ديطٞبي ٔؿتميٓ  ٚقبذٟساضٚ ،اوٙكٟبيا٘فدبضي (ظ٘ديطٞبي ٌ ٚطٔبيي) ا٘ٛاع ٚاوٙكٟبي ثؿپبضـ ،ؾبظٚوبض  ٚؾطػت ٚاوٙكٟبي ثؿپبضـ،
ؾطػت ٔهطف تىپبض (ٔٔٛ٘ٛط) ،ؾطػت ضقس ظ٘ديط ثؿپبض ،ضٚقٟبي تٛنيف پيكطفت ٚاوٙكٟبي
ثؿپبضـ٘ ،مف آغبظٌط زض ؾطػت  ٚؾبظٚوبض ٚاوٙكٟبي ظ٘ديطٞبي  ٚثؿپبضـ
 -7ػيٌتيل ٍ ديٌبهيل ٍامٌـْبي ؿيويبيي دس ػطح هـتشك فبصّب
 پسيسٟٞبي خصة ؾُحي  ٚپطاـ اظ ضٚي ؾُح ٔبيؼبت  ٚخبٔسات ،ؾيٙتيه  ٚزيٙبٔيه ٚاوٙكٟبي ؾُحٔكتطن ز ٚفبظ (ٚاوٙكٟبي خبٔس-خبٔسٔ ،بيغٔ-بيغ  ٚخبٔسٔبيغ) ،ؾبظٚوبض  ٚؾطػت ٚاوٙكٟبي
ا٘حالَ ،تهؼيس  ٚضقس ثّٛضٞب
 -8تؼْيل ٍ تؼشيغ (مبتبليض) ٍامٌـْبي ؿيويبيي
 ا٘ٛاع تؿٟيُ  ٚتؿطيغ (وبتبِيع)  ٚتأثيط آٖ ثط ؾبظٚوبض  ٚؾطػت ٚاوٙكٟبي قيٕيبيي ،تؿي ٚ ُٟتؿطيغٔ( ٍٕٗٞهطفي ،اؾيس -ثبظ ،آ٘عيٕي) ،تؿٟيُ  ٚتؿطيغ ٘بٔ( ٍٕٗٞبيغ-خبٔسٌ ،بظ-خبٔس) ،تؿٟيُ  ٚتؿطيغ
زض ٔحيُٟبي ٔترّرُ (ظئِٛيتٟب ٘ ٚبِِٟٟ٘ٛٛبي وطثٙي) ،تؿٟيُ  ٚتؿطيغ ثب ٘ٛض  ٚأٛاج نٛتي ٚ
فطانٛتي

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

+
:هٌبثغ اكلي

1- P. L. Houston, Chemical Kinetics and Reaction Dynamics, McGraw-Hill, New York,
2005.
2- R. D. Levine, Chemical Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
3- J. I. Steinfeld, J. S. Francisco, W. L. Hase, Chemical Kinetics and Dynamics, 2nd Ed,
Prentice-Hall, London, 1999.
4- K. J. Laidler, Chemical Kinetics, 3rd Ed, Pearson, New York, 1997.

شيميكوانتومي1
Quantum Chemistry I

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :انّي ترههي (وبضقٙبؾياضقس)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
فطاٌيطي لًبيب  ٚضٚـٞبي ٔىب٘يه وٛا٘تٔٛي  ٚوبضثطز آٟ٘ب زض حُ ٔؿبئُ قيٕيبيي
سئَع هطبلت:
 - 1هشٍسي ثش هفبّين ثٌيبدي ،گضاسُّب ٍ قضبيبي هنبًيل مَاًتَهي
 تبثغ ٔٛج ،تبثغ احتٕبَ  ٚا٘ساظٌٜيطيٕ٘ ،بيف وت-ثطا ثطاي تٛاثغ ٔٛج  ٚػٍّٕطٞبٕ٘ ،بيف ثطزاضي ٚآضايٝاي ػٍّٕطٞب ٔ ٚمبزيط ٚيػ ٚ ٜچكٓزاقتي وٕيتٞب ،ػٍّٕطٞبي ٞطٔيتي ،ظٚخيت ،ا٘ساظٌٜيطئ ،كبٞسٜ
پصيطٞب  ٚضٚاثٍ ػسْ لُؼيت ،تٛاثغ ٔٛج زض فًبي ٔٛلؼيت  ٚا٘ساظ ٜحطوت  ٚتؼبثيط ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛىب٘يه
وٛا٘تٔٛي
 - 2سٍؽ ٍسدؿي (تغييش)
 لًيٚ ٝضزقي  ٚتؼٕيٓ آٖ ،زؾتٍبٔ ٜؼبزالت ذُي  ٚوبضثطز آٖ زض ضٚـ ٚضزقي ،آضايٞٝب ،لُطيؾبظي،ٚيػٔ ٜمساضٞب ٚ ٚيػٜثطزاضٞب ،چٙس وبضثطز لًيٚ ٝضزقي
ً - 3ظشيِ اغتـبؽ (اختالل)
 ٘ظطي ٝاغتكبـ ثسٓٞ ٖٚتطاظي٘ ،ظطي ٝاغتكبـ ثب ٓٞتطاظئ ،مبيؿ ٝضٚـٞبي ٚضزقي  ٚاغتكبـ٘ ،ظطيٝاغتكبـ ٚاثؿت ٝث ٝظٔبٖ  ٚوبضثطزٞبي آٖ ٘ ٚظطي ٝاغتكبـ تمبضٖؾبظٌبض
 - 4اػپيي النتشٍى ٍ اكل طشد پبئَلي
 آظٔبيف اقتطٌٖ -طالخ ،اؾپيٗ اِىتطٌ ،ٖٚكتبٚض ٔغٙبَيؿي اؾپيٗ ،شضات يىؿبٖ زض ؾبٔب٘ٞٝبي ثؽشضٜاي،آٔبضٞبي اؾپيٙي فطٔي -زيطان  ٚثٛظ -ا٘يكتٗ ،انُ َطز پبِٚي  ٚزتطٔيٙبٖ اؾّيتط ،ثطضؾي ٚضزقي ٚ
اغتكبقي حبِت پبي ٝاتٓٞبي ّٞيِ ٚ ْٛيتيٓ ،آضايٞٝبي پبِٚي  ٚػٍّٕطٞبي ٘طزثب٘ي ثطاي اؾپيٗ اِىتطٖٚ
 - 5اتنّبي چٌذ النتشًٍي
 تبثغ ٔٛج ته زتطٔيٙب٘ي  ٚضٚـ ذٛزؾبظٌبض ٞبضتطي -فبن ،ا٘تٍطاَٞبي تؼٛيى  ٚو ٚ ِٗٛتؼبثيط فيعيىيآٟ٘ب ،اليٞٝبي اِىتط٘ٚي ،اٚضثيتبَٞب  ٚخس َٚتٙبٚثيٕٞ ،جؿتٍي اِىتط٘ٚي ،خٕغ تىب٘ٞٝبي ظاٚيٝاي  ٚوبضثطز
آٖ زض اتٓٞبي چٙساِىتط٘ٚي ،ثطٕٞىٙف اؾپيٗ -اضثيت ٞ ٚبٔيّت٘ٛي اتٕي  ٚلٛاػس وب٘س -ٖٚاؾّيتط

 - 6ػبختبس النتشًٍي هَلنَلّبي دٍاتوي
 تمطيت ثٛضٖ -اپٟٙبيٕط ،خساؾبظي ٞبٔيّت٘ٛي حطوت ٞؿتٞٝب اظ ٞبٔيّت٘ٛي وُ زض ِٔٛىَٞٛبي ز ٚاتٕي،٘ظطيٞٝبي  ٚ VB ،MOضٚـ ػٕٔٛي  ،HFئّ ٖٛىٞ َٛيسضٚغٖ ِٛٔ ٚىٞ َٛيسضٚغٖ
 - 7قضبيبي ٍيشيبل ٍ ّلوي -فبيٌوي ٍ مبسثشدّبي آًْب
 تٛاثغ  ،ٍٕٗٞلًيٚ ٝيطيبَ  ٚوبضثطزٞبي آٖ ،لًي( ٝثيب٘ي )ٝاِىتطٚاؾتبتيهٔ ،كتك تبثؼيتي ،لًي-ّٕٗٞ ٝفبي ٚ ٕٗٙوبضثطزٞبي آٖ
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذ٘ :ساضز

هٌبثغ اكلي:

1- I. N. Levine, Quantum Chemistry, 5th Ed, Prentice Hall, London, 2000.

2- P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 4th Ed, Oxford University
Press, 2005.
3- K. T. Hecht, Quantum Mechanics, Springer, New York, 2000.
4- J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, 2nd Ed, Addison-Wesley, Canada, 1994.

تزموديناميكآماري2
Statistical Thermodynamic II

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي-:

ًَع دسع :انّي ترههي (زوتطي)

پيؾًيبص :تطٔٛزيٙبٔيهآٔبضي 1

ّذف دسع:
ثطضؾي ؾيؿتٓٞبي تؼبزِي زاضاي ثطٕٞىٙف اظ زيسٌب ٜتطٔٛزيٙبٔيه آٔبضي
سئَع هطبلت:
 -1آهبس مَاًتَهي
 ٌبظ فطٔي -زيطان ايسٜآَ ثب چٙسحبِتي يؼيف ٌ ،بظ فطٔي -زيطان ايسٜآَ ثب چٙسحبِتي قسيسٌ ،بظ ثٛظ،ا٘يكتبيٗ ايسٜآَ ثب چٙسحبِتي يؼيفٌ ،بظ ثٛظ -ا٘يكتبيٗ ايسٜآَ ثب چٙسحبِتي قسيس
 -2گبصّبي غيشمبهل
ٔ -ؼبزِ ٝحبِت ٚيطيبَ اظ تبثغ تمؿيٓ وب٘٘ٛي ثعضي ،يطائت ٚيطيبَ زض حس والؾيىي

 ،زٔٚيٗ  ٚؾٔٛيٗ

يطيت ٚيطيبَ ،يطائت ٚيطيبَ ثبالتط ثطاي پتب٘ؿيُ وطٜؾرت ،تهحيحٞبي وٛا٘تٔٛي ثطاي ) ٚ B2(Tلبٖ٘ٛ
حبِتٞبي ٔتٙبظط
 -3ثلَسّب
 َيف اضتؼبقي يه ثّٛض تهاتٕي٘ ،ظطيٞٝبي ا٘يكتبيٗ  ٚزثبي زض ٔٛضز ٌطٔبٞبي ٚيػٜي ثّٛضٞب -4دٍ ًظشيِ ػبدُ دسثبسُي هبيؼبت
 ٘ظطي ٝؾبذتٕبٖٞبي ثبٔؼٙي٘ ،ظطيِٙ ٝبضز خ٘ٛع  ٚز٘ٚكبيط زض ٔٛضز ٔبيؼبت -5تَاثغ تَصيغ دس هبيؼبت تلاتوي مالػيني
 تٛاثغ تٛظيغ ،ضاثُٝي تٛظيغ تطٔٛزيٙبٔيىي ثب )ٔ ،g(rؼبزِ ٝا٘تٍطاِي  Kirkwoodثطاي ) ،g(rتب ثغ اضتجبَئؿتميٓ ،ثؿٍٞبي زا٘ؿتيٝاي تٛاثغ تٛظيغ ٔرتّفٔ ،ؼبزِ ٝا٘تٍطاِي

Hyper- Chain ٚ Percus-Yevick

 Nettedثؿٍٞبي چٍبِي ٔؼبزالت ا٘تٍطاِي ٔرتّف ٔ ٚمبيؿٔ ٝؼبزالت ا٘تٍطاِي ثب يبفتٞٝبي تدطثي
ً -6ظشيِّبي اغتـبؽ هبيؼبت
 ٘ظطيٞٝبي اغتكبـ ٔبيؼبت٘ ،ظطي ٝاغتكبـ ٔىب٘يه آٔبضئ ،ؼبزِٚ ٝاٖزضٚاِؽ ٚٔبيؼبت (٘ظطي٘ ٚ Barker- Henderson ٝظطي)Chandler- Weeks- Anderson ٝ

چٙس ٘ظطي ٝاغتكبـ

 -7هقذهِاي ثش آهبسّبي ؿجنِ :جزة ،اتلبل ٍ تيتشاػيَى
 ٌبظ قجى ٝايسٜآَ (٘ظطي ٝخصة الٍٕ٘ٛيط) ،تبثغ تمؿيٓ ثعضي ثطاي يه خبيٍب ٜيب ظيطؾيؿتٓ ٔؿتمُ ٔٙفطز،ؾيؿتٓٞبي تكىيُ قس ٜاظ ظيطؾيؿتٓٞبي ٔؿتمُ ،تٕيع٘بپصيط  ٚخصة ثط يه ظ٘ديط پّيٕطي ذُي
 -8آهبسّبي ؿجنِ
 ٌــبظ قجىـ ٝيهثـؼسي  ،وكؿب٘ي يـه ظ٘ديط پـّيٕطي ذـُي ،قجىٔ ٝطثـؼي زٚثـؼسي ،تمطيت ثــطايٚيّيبْ ) ،(Bragg- Williamsتمطيت قج -ٝقيٕيبيي ) ٚ (Quasi-Chemicalا٘تمبالت فبظ ٔطتج ٝاَّٚ
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:

nd

1- D. A. McQuarrie, Statistical Thermodynamics, 2 Ed., University Science Books, 2000.
2- T. L. Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, Dover Publications, 1986.

شيميكوانتومي2
Quantum Chemistry II

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :انّي ترههي (زوتطي)

پيؾًيبص :قيٕيوٛا٘تٔٛي 1

ّذف دسع:
فطاٌيطي ٔفبٞيٓ  ٚضٚـٞبي قيٕيوٛا٘تٔٛي  ٚوبضثطزٞبي آٟ٘ب زض ثطضؾي ذٛال  ٚپسيسٜٞبي ِٔٛىِٛي
سئَع هطبلت:
 -1خَاف النتشيني هَلنَلّب
 تبثغ تٛظيغ فًبيي چٍبِي اِىتط٘ٚيٌ ،كتبٚضٞبي زٚلُجي  ٚچٙسلُجي ،ثطٕٞىٙف اتٓٞب ِٛٔ ٚىَٞٛب ثبٔيساٖ اِىتطيىي ،آضايٞٝبي لُجفپصيطي ،ثبثت زياِىتطيه ،يطيت قىؿت ،چطذف (فؼبِيت) ٘ٛضي،
َيفٞبي  ٚ ORD ٚ CDثطٕٞىٙف ِٔٛىَٞٛب ثب ٔيساٖٞبي اِىتطيىي ٘ٛؾب٘ي
 -2خَاف هغٌبطيؼي هَلنَلّب
 تٛنيف ٔيساٖٞبي ٔغٙبَيؿي ،تٛاثغ ٔ ٚيساٖٞبي ػسزي  ٚثطزاضي ،تحّيُ وبُٔ آظٔبيف اقتطٌٖ -طالخ،ٞبٔيّت٘ٛي ،تٛاثغ ٚيػٔ ٚ ٜمبزيط ٚيػ ٜتىب٘ ٝظاٚيٝاي زض ٔيساٖ ٔغٙبَيؿي ،اثط ظيٕبٖ ،پٛقيسٌي قيٕيبيي
ٞؿتٞٝب ،ثطٕٞىٙفٞبي زٚلُجي ،چٟبضلُجي  ٚخفتقسٌي ٘ ٚ Jمف آٟ٘ب زض خبثٝخبيي  ٚقىبفتٍي
تطاظٞبي تىب٘ ٝظاٚيٝاي اؾپيٗ زض ٔيساٖ ٔغٙبَيؿئ ،يساٖ ثؿبٔس ضازيٛيي ) ٚ (RFا٘تمبَ ثيٗ حبالت تىب٘ٝ
ظاٚيٝاي اؾپيٙي (آظٔبيفٞبي )ENDOR ،NQR ٚ NMR ،ESR
ً -3ظشيِ تنبًِ صاٍيِاي
 تىب٘ ٝظاٚيٝايٕٞ ،بًٞٙٞبي وطٚي  ٚتٛاثغ ٚاثؿت ،ٝػٍّٕطٞبي چطذكي  ٚچطذف  ٚتىب٘ ٝظاٚيٝاي تؼٕيٓيبفت ،ٝخفتقسٌي تىب٘ٞٝبي ظاٚيٝاي ،لًي ٝتطويت ٕٞبًٞٙٞبي وطٚي (ز٘جبِ ٝوّجفٌٛ -ضزٖ)،
ٕ٘بزٞبي  ،3nJتب٘ؿٛضٞبي وطٚي ،ػٙبنط آضايٞٝبي ػٍّٕطٞبي ثطزاضي ،لًيٚ ٝيٍٙط -اوبضت ٚ
خفتقسٌي اؾپيٗ -اضثيت
ً -4ظشيِ پشاؽ
 پطاـ اظ ضٚي چب ٚ ٜؾس يهثؼسي ،لبِتثٙسي پسيسٜٞبي پطاـ ،پطاـ چٙسٔؿيط ، ٜتٛاثغ ٌطيٗ ،تمطيتثٛضٖ ،پطاـ اظ ضٚي پتب٘ؿيُ ٔطوعي ،تٛاثغ خعيي حبِتٞبي پطاقيس ٜايؿتب  ٚخبثٝخبيي فبظ ،تكسيس ٔساضي
 ٚضفتبض ظٔب٘ي آٖ ،ػٍّٕط چٍبِي قبض  ٚتٛنيف پٛيبيي پطاـ ،پطاـ ٘بوكؿبٖ  ٚپطاـ ٚاوٙكي

 -5ػبهبًِّبي داساي رسات ينؼبى
 تمبضٖ خبيٍكتي ،ثٛظٖٞٚب  ٚفطٔيٖٞٛبٔ ،تمبضٖؾبظي ،ؾبٔب٘ٞٝبي اتٕي ِٛٔ ٚىِٛي ز ٚ ٚچٙساِىتط٘ٚي ،انَُطز  ٚپطاـ شضات يىؿبٖ
 -6ديٌبهيل مَاًتَهي
 ثؿتٛٔ ٝج شض ٜآظاز ،ثؿتٛٔ ٝج ٌبٚؾي ،اضتجبٌ ٔيبٖ زيٙبٔيه والؾيىي  ٚزيٙبٔيه وٛا٘تٔٛي ،تح َٛظٔب٘ئ ٚؼبزِ ٝقطٚزيٍٙط ،ا٘ٛاع پسيسٜٞبي ٚاثؿتٝثٝظٔبٖ ثطاؾبؼ ٞبٔيّت٘ٛيٚ ،اثؿتٍي ظٔب٘ي ٔمبزيط چكٕساقتي،
حطوت تمسيٕي اؾپيٗ ،زإٔٞ ٝٙجؿتٍي  ٚضاثُ ٝػسْ لُؼيت ظٔبٖ -ا٘طغيٕ٘ ،بيف ٚيٍٙط ،ػٍّٕط آضايٝ
چٍبِي  ٚزيٙبٔيه وٛا٘تٔٛي ِٔٛىِٛي
 -7هنبًيل مَاًتَهي ًؼجيتي
 ٕ٘بيف چٟبضثطزاضٔ ،ؼبزِ ٝواليٌٗٛ -ضزٖ ٔ ٚؼبزِ ٝزيطانٔ ،ؼبزِ ٝشض ٜآظاز ٘ؿجيتئ ،ؼبزِ ٝزيطان ثبخفتقسٌي ٔغٙبَيؿي ،ذٛال  ٚپسيسٜٞبي ٘ؿجيتي اتٕي ِٛٔ ٚىِٛي (اتٓٞبي زاؽ  ٚاتٓٞبي ؾٍٙيٗ)
 -8صيشػبهبًِّبي ثبص مَاًتَهي ٍ ًظشيِ اتن دس هَلنَل
 تؼبضيف والؾيىي اتٓ زض ِٔٛى ،َٛضيرتقٙبؾي (تٛپِٛٛغي) چٍبِي اِىتط٘ٚي  ٚتؼبضيف پي٘ٛس ،حّمٚ ٝلفؽ ثطاؾبؼ آٖ ،تٛنيف ٙٞسؾِٛٔ ٝىِٛي ثطاؾبؼ ا٘طغي  ٚضيرتقٙبؾي چٍبِي اِىتط٘ٚي ،اتٓ
ٔىب٘يه وٛا٘تٔٛئ ،ىب٘يه ثطٕٞىٙف اتٓ ثب ٔحيٍ زضِٛٔ ٖٚى ،َٛا٘تٍطاَ اثط ثطاي ظيطؾبٔب٘ٞٝبي
وٛا٘تٔٛي ثبظ ،انُ اثطات اتٕيَ ،طحٞب٘ ،ظطيٞٝبي پي٘ٛسي  ٚضاثُ ٝآٟ٘ب ثب الپالؾي چٍبِي اِىتط٘ٚي
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:

th

1- P. W. Atkins, R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 4 Ed, Oxford
University Press, 2005.
2- K. T. Hecht, Quantum Mechanics, Springer, New York, 2000.
3- J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, 2nd Ed., Addison-Wesley, Canada, 1994.
4- M. Weissbluth, Atoms and Molecules, Academic Press, 1978.
5- R. F. W. Bader, Atoms in Molecules: A Quantum Theory, Oxford Univ., New York,
1995.
6- D. Tannor, Introduction to Quantum Mechanics, A Time-Dependent Perspective,
University Science Books, 2007.
7- M. H. Levitt, Spin Dynamics; Basics of Nuclear Magnetic Resonance, Wiley,
Chichester, 2001.
8- J. Z. H. Zhang, Theory and Application of Quantum Molecular Dynamics, World
Scientific, Singapour, 1999.

اصولبيوشيميبيوفيشيك
Principles of Biophysical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ثطضؾي پبيساضي پطٚتئيٗٞب  ٚآ٘عيٓٞب  ٚػٛأُ ٔإثط ثط آٖ اظ زيسٌبِٛٔ ٜىِٛي  ٚتطٔٛزيٙبٔيىي  ٚػٛأُ ٔإثط ثط
پي٘ٛس قسٖ ِيٍب٘س ث ٝثئٛبوطِٛٔٚىَٞٛب
سئَع هطبلت:
 -1پبيذاسي ػبختوبًي پشٍتئييّب
 ٔمسٔٔ ٚ ٝؼطفي ٔفبٞيٓ اؾبؾي زض ٔجحث پبيساضي پطٚتئيٗ٘ -مف ٘يطٞٚبي غيطوٚٛاالت زض پبيساضيوب٘فٛضٔبؾي٘ٛي پطٚتئيٗٞب -غيطَجيؼي قسٖ قيٕيبئي پطٚتئيٗ ٔ ٚؼطفي ٔسَٞبي ٔرتّف خٟت ٔحبؾجٔ ٝيعاٖ
پبيساضي پطٚتئيٗ -ض٘ٚس تغييطات پبضأتطٞبي َيفؾٙدي پطٚتئيٗ زض َي فطآيٙس غيطَجيؼي قسٖ  ٚضاثُ ٝآٟ٘ب ثب
تغييطات وب٘فٛضٔبؾي٘ٛي ٔ ٚيعاٖ پبيساضي پطٚتئيٗ -غيطَجيؼي قسٖ ٌطٔبئي پطٚتئيٗٞب ٔ ٚؼطفي ضٚـٞبي
ٔرتّف تدعي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞب -پبيساضي پطٚتئيٗٞبي اِئٍٛط٘ -مف پي٘ٛسٞبي زيؾِٛفيسي زض ٔيعاٖ
پبيساضي پطٚتئيٗ -پبيساضؾبظي ؾبذتٕبٖ پطٚتئيٗ اظ َطيك حالَ -خٟفٞبي ٞسايت قس ٜخٟت پبيساضؾبظي
ؾبذتبض پطٚتئيٗ
 -2پيًَذ ؿذى هَلنَلّبي مَچل (ليگبًذ) ثِ ثيَهبمشٍهَلنَلّب
 ٔمسٔٔ ٚ ٝؼطفي ٔفبٞيٓ اؾبؾي -إٞيت پي٘ٛس قسٖ ِيٍب٘س زض ثيِٛٛغي ِٔٛىِٛي َ ٚطاحي زاضٞٚبٔ -ؼطفيضٚـٞبي تدطثي ُٔبِؼٝي پسيسٜي پي٘ٛس قسٖ ِيٍب٘س (زيبِيع تؼبزِي -ضٚـٞبي اِىتطٚقيٕيبئي -ضٚـٞبي
َيفؾٙدي ،وبِطئتطي ٙٔ -)... ٚحٙيٞبي پي٘ٛسئ -ؼطفي ٔسَٞبي ٔرتّف تطٔٛزيٙبٔيىي خٟت تدعيٚ ٝ
تحّيُ ٔٙحٙيٞبي پي٘ٛسي (ٔسَ تهخبيٍبٞئ -سَ ٔدٕٛػ ٝخبيٍبٔ ٜؿتمُٔ -سَ ٔدٕٛػ ٝخبيٍبٜٞبي
وٙفٌط)ٙٔ -حٙيٞبي ٞيُ -اؾىبچبضز  ٚوّٛزظٔ -ؼبزِ ٝازيطٔ -ف ْٟٛتؼب٘ٚي ٔ ٚىب٘يؿٓ ِٔٛىِٛي آٖ زض
فطآيٙس اتهبَ ِيٍب٘س٘ -مف  ٚإٞيت تؼب٘ٚي زض فطآيٙس اتهبَ ِيٍب٘سٔ -ؼطفي ضٚـٞبي ٔحبؾجبتي خٟت
ٔحبؾجٝي پبضأتطٞبي تطٔٛزيٙبٔيىي پي٘ٛس قسٖ ِيٍب٘س  ٚوبضثطز آٟ٘ب زضَطاحي زاضٞٚب

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش
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+

-
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اصولسينتيكآنشيمي
Principles of Enzyme Kinetics

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
زؾتيبثي ث ٝقٙبذت ػٕيك اظ ٔكرهبت فيعيىي -قيٕيبيي آ٘عيٓٞب ٔ ٚؼطفي ان٘ َٛظطي ؾيٙتيه ٚاوٙفٞبي
آ٘عيٕي
سئَع هطبلت :
 -1آًضين ،هـخلبت ٍ خَاف آى
 آٔي ٛٙاؾيسٞب ،ذهٛنيبت آٟ٘ب ،ؾُٛح ؾبذتٕب٘ي پطٚتئيٗٞب ،ذٛال ػٕٔٛي ،وبتبِيعٚضي آ٘عيٓٞب،َجمٝثٙسي آ٘عيٓٞب٘ ،بٌْصاضي آ٘عيٓٞب ،خبيٍب ٜفؼبَ آ٘عيٓ ،ا٘ٛاع پي٘ٛس زض ٔدٕٛػ ٝآ٘عيٓٔ ،بز ٜاِٚي،ٝ
ػٛأُ ػٕس ٜزض ثبظزٞي وبتبِيعٚضي آ٘عيٓٞب ،آ٘عيٓٞبي تٙظيٕي ،ظايٕٛغٖٞب  ٚايعٚظيٓٞب
 -2ػيٌتيل ٍامٌؾّبي ػبدُ آًضيوي
 آ٘عيٓٞب ث ٝػٛٙاٖ وبتبِيعٚضٞبي ثيِٛٛغيىئ ،يب٘دي ٚاوٙفٞبي خفت قسُٔ ،ٜبِؼ ٝيه ؾيؿتٓ تهٚاوٙفزٙٞس ٜثب تؼبزَ ؾطيغ ،ضٚـ حبِت يىٛٙاذت ،ضٚـ ٔيىبئيؽٙٔ -تٗ ٔ ٚحسٚزيتٞبي آٖ ،اضتجبٌ ثيٗ
ثبثتٞبي ؾطػت ،ثبثت تؼبزَ  ٚضٚـٞبي ٔرتّف تطؾيٓ زازٜٞبي ؾيٙتيىي
 -3ػيٌتيل هْبس ؿذى ػول آًضينّب
 ٟٔبضوٙٙسٜٞبي وبُٔ  ٚخعئئٟ ،بضوٙٙسٜٞبي غيطضلبثتئٟ ،بضوٙٙسٌي يسضلبثتئٟ ،بضوٙٙسٌي ٔرتٍّذُي ٔ ٚطتجٟٔ ٝبضوٙٙسٌي
 -4ػيٌتيل ٍامٌؾّبي آًضيوي ثب چٌذيي جبيگبُ فؼبل
 آ٘عيٓٞبي آِٛؾتطيه  ٚغيطآِٛؾتطيه ،ؾيٙتيه آ٘عيٓٞبي ز ٚؾٛثؿتطايي ضا٘س ،ْٚؾيٙتيه آ٘عيٓٞبي زٚؾٛثؿتطايي ٔتٛاِي ،ؾيٙتيه آ٘عيٓٞبي چٙسخبيٍبٞي وٙفٌط  ٚآ٘بِيع زازٜٞبي ؾيٙتيىي ثب اؾتفبز ٜاظ ٔؼبزِٝ
ٞيُ
 -5ػيٌتيل فؼبلػبصي آًضينّب
 فطَٔٛثٙسي ػٕٔٛي ؾيٙتيه فؼبَوٙٙسٜٞبي غيطيطٚضي ،ضلبثت ٟٔبضوٙٙس ٜثب فؼبَوٙٙس ،ٜفطَٔٛثٙسي وّي،چٍٍ٘ٛي تدعي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞبي ؾيٙتيىي ا٘ٛاع فؼبَوٙٙسٜٞب

 دس ػيٌتيل ٍامٌؾّبي آًضيويpH ٍ  اثشات دهب-6
،بٞٓ ثط پبيساضي آ٘عيpH  اثط،بٞٓ زٔبي غيطفؼبَقسٖ آ٘عي،بٞٓ اثط زٔب ثط فؼبِيت آ٘عي،ؼٛ تدطثي آض٘يِٝ ٔؼبزpH بي اثطٞاةٛع خٛٙ تٚ pH  ثط حؿتٝٙبي ؾطػت ثيكيٞزاضٕٛ٘

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي
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تزموديناميكآماريجذب
Statistical Thermodynamics of Adsorbtion

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص :تطٔٛزيٙبٔيهآٔبضي1

ّذف دسع:
ثطضؾي پسيس ٜخصة اظ زيسٌبٔ ٜىب٘يهآٔبضي ثب تىي ٝثط خصة زض ؾيؿتٓٞبي ثيِٛٛغيىي
سئَع هطبلت:
 -1ػيؼتنّبي ػبدُ ثذٍى ثشّونٌؾ
 ٌبظ ايسٜآَٔ ،رّ ٌٛآٟ٘ب ،تؼبزَ قيٕيبيي زض ٔرٌّ ٌٛبظ ايسٜآٌَ ،بظ ايسٜآَ زض ٔيساٖ اِىتطيىيذبضخيٌ ،بظ ايسٜآَ زض ٔيساٖ ٌطا٘كي  ٚؾب٘تطيفٛغي ،زٚلُجيٞبي ٔغٙبَيؿي ٘بثطٕٞىٙفٌط زض ٔيساٖ
ٔغٙبَيؿيٕٞ ،سٔبٞبي خصة ؾبزٔ( ٜسَ ِٔٛىِٛي  ٚپبؾد آٖ ،تطٔٛزيٙبٔيه ٕٞ ٚسٔبي الٍٕ٘ٛيط،
حه َٛزٚثبضٜي ٕٞسٔبي الٍٕ٘ٛيط ثب اؾتفبز ٜاظ تبثغ تمؿيٓ وب٘٘ٛي ثعضي ،احتٕبالت اقغبَ  ٚا٘طغي
آظاز تكىيُ حفط ،ٜتكبث ٝپتب٘ؿيُ قجٝقيٕيبيئ ،رِّ ٌٛيٍب٘سٞب  ٚزٛ٘ ٚع خبيٍب ،)ٜاقغبَ چٙسٌب٘ٝ
خبيٍبٜٞب (اؾتٙتبج تطٔٛزيٙبٔيىي  ٚخبيٍبٜٞبي تٕيع٘بپصيط)  ٚخصة ثب تغييطات آضايكي زض ِٔٛىَٞٛبي
خبشة (ٔسَ  ٚپبؾد آٖٕٞ ،سٔبي خصة ،تطٔٛزيٙبٔيه فطآيٙس خصة  ٚوٕيتٞبي تطٔٛزيٙبٔيىي
ِٔٛىِٛي خعيي زض فطٔبِيع ٔسَ ٔرّ)ٌٛ
 -2ػيؼتنّبي ػبدُ ثب ثشّونٌؾ
 ز ٚخبيٍب ٜيىؿبٖ ثط پّيٕط :ثطٕٞىٙف ٔؿتميٓ ثيٗ ِيٍب٘سٞب (ٕٞسٔبي اتهبَ ،تٛاثغ تٛظيغ ،تؼٕيٓٞب ٚثطذي ٔثبَٞبي ػسزي) ،ز ٚخبيٍب ٜيىؿبٖ ثط پّيٕطي و ٝز ٚحبِت آضايكي زاضزٕٞ :جؿتٍيٞبي ٔؿتميٓ ٚ
غيطٔؿتميٓ (ٔسَ  ٚپبؾد آٖ ،احتٕبالت ،تبثغ ٕٞجؿتٍي ،ا٘طغيٞبي ِّٕٛٞتع اتهبَ ثط اِٚيٗ  ٚزٔٚيٗ
خبيٍب ،ٜتؼب٘ٚي ،ا٘طغي اتهبَ ثط اِٚيٗ  ٚزٔٚيٗ خبيٍب ،ٜتؼب٘ٚي  ٚتغييطات آضايكي اِمبيي ٕٞ ٚسٔبي
اتهبَ) ،ز ٚزٖٚٚاحسي وٞ ٝط يه يه خبيٍب ٜزاض٘س :اثط آِٛؾتطيه (پّيٕط تٟي ،پتب٘ؿيُ ٘يطٚي
ٔتٛؾٍ ثيٗ زٖٚٚاحسٞبٕٞ ،سٔبي اتهبَ ،احتٕبالت ،ا٘طغيٞبي ِّٕٛٞتع اتهبَ ثط اِٚيٗ  ٚزٔٚيٗ خبيٍب،ٜ
تبثغ ٕٞجؿتٍي  ٚتؼب٘ٚي ،تغييط ا٘طغي ثطاي اتهبَ ثط يه  ٚز ٚخبيٍب ،ٜتغييطات آضايكي اِمبيي زض زٚ
زٖٚٚاحس  ٚزٛٔ ٚضز ٔحسٚزوٙٙس ،)ٜؾ ٝخبيٍب ٜيىؿبٖ ثط پّيٕطي و ٝز ٚحبِت آضايكي زاضز:

ٕٞجؿتٍيٞبي ؾٝتبيي (تطٔٛزيٙبٔيه اتهبَ ،تٛاثغ ٕٞجؿتٍي ظٚج ،تبثغ ٕٞجؿتٍي ؾٝتبيي  ٚپتب٘ؿيُ
ؾٝتبيي ٔيساٖ ٔتٛؾٍ ،تمطيت ثطٟٕٙٞي :خٕغ٘بپصيطي پتب٘ؿيُ ؾٝتبيي ٔيساٖ ٔتٛؾٍ  ٚا٘طغي ِّٕٛٞتع
اتهبَ ثط ؾٔٛيٗ خبيٍب ،)ٜؾ ٝزٖٚٚاحس وٞ ٝط يه ٔيتٛا٘ٙس زض يىي اظ ز ٚآضايف ثبقٙس (ؾيؿتٓ تٟي،
ؾيؿتٓ ثب ِيٍب٘سٞب ،آظٔٛزٖ ثيكتط تٛاثغ ٕٞجؿتٍي  ٚاثط خٕغ٘بپصيطي  ٚتؼب٘ٚي) ،چٟبضتبيي تتطاٞسضاَ:
ٔسَ وٛچىي اظ اتهبَ اوؿيػٖ ثٌّٕٛٛٞ ٝثيٗ (ٔسَ ،ثطذي ٔٛاضز ٚيػ ،ٜتطٔٛزيٙبٔيه اتهبَ  ٚتٛاثغ
ٕٞجؿتٍئ ،مبيؿ ٝثب ٔسَ ٔطثؼي ّٔ ٚعٔٚبت ثط ثبثتٞبي اتهبَ ا ٚ )َٚآ٘عيٓٞبي ثب لبػس ( ٜلبػسٜؾبظي ثب
اتهبَ ضلبثتي ،يه پّيٕط ثب خبيٍب ٜيه فؼبِي  ٚيه لبػسٌٜي  ٚيه ٔسَ وٛچه ثطاي آ٘عيٓ ثب لبػس)ٜ
 -3هذلّبي يلثؼذي
 ؾبزٜتطيٗ ٔسَٞبي آيعئ( ًٙسَ يهثؼسي اؾپيٗٞبي ثطٕٞىٙفٌطٌ ،بظ قجىٔ ،ٝسَ قجى ٝيه ٔرٌّٛزٚؾبظ٘سٜاي  ٚتؼبزَ ز ٚحبِتي تؼسيُقس ٜتٛؾٍ ٔيساٖ ذبضخي) ،تٛاثغ تٛظيغ ِٔٛىِٛي زض ٔسَ آيعيًٙ
(تبثغ تٛظيغ ٔٙفطز ،تبثغ تٛظيغ ظٚج ،تٛاثغ تٛظيغ ؾٝتبيي ٔ ٚطتج ٝثبالتط ،تٛاثغ ٕٞجؿتٍي ،ثطذي ٔثبَٞب
ثطاي ٌبظ قجى ٚ ٝيه ضا ٜزيٍط ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ تٛاثغ تٛظيغ ِٔٛىِٛي اظ تبثغ تمؿيٓ) ،ثطذي
تؼٕيٓٞب اظ ٔسَ آيعئ( ًٙسَ ٌبظ قجىٝي ٔرّ ٌٛزٚتبيي ،حبِتٞبي چٙسٌب٘ ٝأب ٕٞتطاظٔ ،سَ
آيعي ًٙثب ثطٕٞىٙفٞبي ٘عزيهتطيٗ  ٚثؼس اظ ٘عزيهتطيٗ ٕٞؿبي ،)ٝؾيبالت يهثؼسي (ٔسَ  ٚپبؾد
آٖ ،تطٔٛزيٙبٔيه ٔ ٚؼبزِ ٝحبِت ،حه َٛزيٍطي اظ ٔيّٞٝبي ؾرت ،آة يهثؼسئ ،رّ ٌٛؾيبالت
يهثؼسي  ٚا٘حالَ زض ؾيؿتٓ يهثؼسي) ،ا٘تمبَ فبظ زض ؾيؿتٓ يهثؼسي (ٔسَ  ٚپبؾد آٖ،
تطٔٛزيٙبٔيه  ٚا٘تمبَ فبظ زض ٕ٘ٛزاض

 ،)PVا٘تمبَ  Helix-Coilزض پطٚتئيٗٞبٔ ،ؿئّ ٝغيطَجيؼيقسٖ

پطٚتئيٗ  ٚا٘تمبَ  ٚ Helix-Coilتبثغ تمؿيٓ
سٍؽ اسصيبثي:
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تزموديناميكغيزتعادلي
Nonequilibrium Thermodynamics

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
تجييٗ ٔفبٞيٓ  ٚثطضؾي پسيسٜٞبي غيطتؼبزِي (زيسٌب ٜپسيسٜقٙبؾي)  ٚوبضثطزٞبي آٖ
سئَع هطبلت:
 -1هقذهبت
 لب٘ ٖٛز ْٚتطٔٛزيٙبٔيه ٘ ٚبٔؿبٚي والظيٛؼ ،فطو تؼبزَ ٔٛيؼي  ٚقطايٍ اػتجبض وٕيتٞبي قستي،لٛا٘يٗ ثمبءٛٔ ،اظ٘ ٚ ٝپيٛؾتٍئ ،ؼبزِٞ ٝيسضٚزيٙبٔيىي ٘بٚيط -اؾتٛوؽ ،قبض  ٚخطيبٖ ٔبز ،ٜا٘طغي  ٚتىب٘ٝ
 -2تَليذ آًتشٍپي (قضيِي )H
 -تِٛيس ٔ ٚهطف آ٘تطٚپي ،خطيبٖ آ٘تطٚپئ ،ؿيط وٕيٝٙي تِٛيس آ٘تطٚپئ ،ثبَٞبيي اظ

ؾبٔب٘ٞٝب ٚ

فطآيٙسٞبي غيطتؼبزِي ثب تِٛيس آ٘تطٚپي ٔ ٚؿيطٞبي ٔرتّف
 -3تشهَديٌبهيل غيشتؼبدلي خطي
 ضٚاثٍ  ٚيطايت پسيسٜقٙبؾي ذُي ،تأثيط تمبضٖ ثط ضٚاثٍ  ٚيطايت پسيسٜقٙبؾي  ٚانُ وٛضي ،لًيٚ ٝضٚاثٍ ٔتمبثُ ا٘عاٌط-وبظيٕيطٔ ،مسٔٝاي ثط اثطات غيطذُي  ٚتؼٕيٓ ضٚاثٍ پسيسٜقٙبؾي
 -4هفبّين ٍ هجبًي هَلنَلي ٍ آهبسي پذيذُّبي غيشتؼبدلي
 ٔٛاظ٘ ٝتفهيّي  ٚثطٌكتپصيطي ٔيىطٚؾىٛپئ ،ؼبزِ ٝال٘ػ ٚ ٖٚحطوت ثطا٘ٚي ،حبفظ ٝپسيسٜٞب ،تٛاثغ ٚظٔبٖٞبي ٕٞجؿتٍي ،فطآيٙسٞبي ثيحبفظٔ( ٝبضوٛف)  ٚحبفظٝزاض ،لًي ٝافتٚذيع -اتالفٔ ،ؼطفي ٔؼبزِٝ
فٛوط -پال٘ه ،تٛنيف ،تفؿيط  ٚوبضثطز آٖٔ ،ؼطفي ٔؼبزِ ٝثِٛتؿٕٗ ،تٛنيف ،تفؿيط  ٚوبضثطز آٖ
 -5مبسثشد سٍاثط پذيذُؿٌبػي دس هطبلؼِ پذيذُّبي غيشتؼبدلي
 پسيسٜٞبي يىتبيي ٘فٛش (خطْٔ ،بز ،ٜا٘طغي ،تىب٘ ٚ ٝثبض اِىتطيىي) ،اثط ؾٛضت ،اثط زٚفط ،اثط ؾيجه ،اثطپّتي ،ٝاثط ٞبَ ،اثط ٘ط٘ؿت ،خطيبٖٞبي ٌطا٘ط ،ٚاِىتطٚفٛضظٚ ،اوٙفٞبي قيٕيبيي ،پسيسٜٞبي آؾبيف،
ت٘ٝكؿت ،ضؾٛةٌصاضي  ٚؾب٘تطيفيٛغٚ ،اوٙفٞبي اِىتطٚقيٕيبيي ،اؾٕع ،أٛاج نٛتي ٚ ٚاوٙفٞبي
ؾٛ٘ٛقيٕي

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

 ٘ساضز:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1- S. R. DeGroot, P. Mazur, Nonequilibrium Thermodynamics, Dover, New York, 1986.
2- Y. L. Yao, Irreversible Thermodynamics, Science Press, New York, 1981.
3- D. D. Fitts, Nonequilibrium Thermodynamics, McGraw Hill, London, 1962.
4- B. C. Eu, Nonequilibrium Statistical Mechanics: Ensemble Method, Kluwer, Netherland,
1998.
5- K. S. Førland, T. Førland, S. K. Ratkje, Irreversible Thermodynamics (Theory and
Applications), Wiley, Toronto, 1988.

تكنيكهايبيوشيمي-بيوفيشيكپيشزفته
Advanced Biophysical and Biochemical Techniques

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
تجييٗ ان٘ َٛظطي  ٚوبضثطزي تىٙيهٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ُٔبِؼبت ثيٛقيٕي -ثيٛفيعيه
سئَع هطبلت:
 -1طيفػٌجي فلَسػبًغ دس هطبلؼِ پشٍتئييّب
 ان٘ َٛظطي ،قست فّٛضؾب٘ؽ ،ا٘طغي ٔتٛؾٍ ٘كط ،پالضيعاؾي ٖٛفّٛضؾب٘ؽ ،ضٚـ تدطثي ا٘دبْآظٔبيفٞبي فّٛضؾب٘ؽ ثط ضٚي پطٚتئيٗٞب ،ا٘ساظٌٜيطيٞبي حبِت پبيب ،ا٘ساظٌٜيطيٞبي Time resolved

ا٘ٛاع ذبٔٛـ وٙٙسٜٞبي فّٛضؾب٘ؽ  ٚضزيبة فّٛضؾب٘ؽ زض پطٚتئيٗٞب
 -2طيفػٌجي جزثي هبٍساءثٌفؾ -هشئي دس هطبلؼِ پشٍتئييّب
 ان٘ َٛظطيَ ،يف  UVپطٚتئيٗٞب ،آ٘بِيع وّٕي پطٚتئيٗٞب ،تؼييٗ ٔحتٛاي اؾيس آٔيٞٝٙبي آضٔٚبتيهپطٚتئيٗ ث ٝوٕه ٔكتك َيفٞب ،آ٘بِيع تجسيالت ثبظ  ٚثؿت ٝقسٖ پطٚتئيٗ تٛؾٍ ُٔبِؼبت

 ،UVانَٛ

َيفؾٙدي تفبيّيَ ،يف ؾٙدي  UVزٚض  ٚوطٛٔٚفٛضٞبي ذبضخي زض پطٚتئيٗٞب
 -3طيفػٌجي دٍ سًگ ًوبئي چشخـي ( )CDدس هطبلؼِ پشٍتئييّب
 -ان٘ َٛظطي  ،CDا٘ساظٌٜيطيٞبي ؾيٙتيىي ث ٝوٕه

 ،CDچٍٍ٘ٛي تفؿيط َيف

 CDپطٚتئيٗٞب،

چٍٍ٘ٛي تكريم  Molten globalتٛؾٍ  ٚ CDتؼييٗ ؾبذتبض ز ٚ ْٚؾ ْٛپطٚتئيٗ ٞب ثب اؾتفبز ٜاظ آ٘بِيع
َيف ٞبي CD

 -4مبسثشد تنٌيل مبلشيوتشي تيتشاػيًَي ّوذهب دس هطبلؼِ پشٍتئييّب
 ان٘ َٛظطئ ،جب٘ي زؾتٍبٞي  ٚضٚـٞبي ا٘ساظٌٜيطئ ،ؼطفي ٔسَٞبي ٔرتّف زض تدعي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞب،چٍٍ٘ٛي ُٔبِؼ ٝثطٕٞىٙف زاضٞٚب  ٚپبيساضي آٟ٘ب ثب ؾبذتبضٞبي ثيِٛٛغيىي ُٔ ٚبِؼ ٝؾيٙتيه ٚاوٙفٞبي
آ٘عيٕي ثب اؾتفبز ٜاظ ايٗ تىٙيه

 -5مبسثشد تنٌيل مبلشيوتشي اػني تفبضلي ( )DSCدس هطبلؼِ پشٍتئييّب
 ان٘ َٛظطي ،ضٚـ ا٘ساظٌٜيطي ،ظطفيت ٌطٔبئي ُّٔك پطٚتئيٗٞب ،تبثغ ظطفيت ٌطٔبئي ايبفي ،تٛنيفٔىب٘يه آٔبضي تبثغ ظطفيت ٌطٔبئي ايبفي ،اضظيبثي تدطثي تبثغ تٛظيغ ،تفىيه ) )Deconvolutionتبثغ
ظطفيت ٌطٔبئي ايبفي ،آ٘بِيع ٚا٘ت ٛٞف ،غيطَجيؼيقسٖ ٌطٔبئي  ٚؾطٔبئي (

 )DSCز ٚثؼسي ٚ

تطٔٛزيٙبٔيه ؾبذتٕب٘ي
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
1- B. A. Shirley, Protein Stability and Folding, Humana Press; 1995.
2- C. Tanford, Physical Chemistry of Macromolecules, John Wiley & Sons Inc, 2005.
3- C. Cantor, Biophysical Chemistry, Freeman Publisher, 1980.

شيميتجشيهپيشزفته-دستگاهي
Advanced Analytical Chemistry-Instrumental

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
وؿت زا٘ف ػٕيكتط زض ظٔي ٝٙتؼبزالت قيٕيبيي  ٚضٚـٞبي زؾتٍبٞي  ٚوالؾيه تدعيٝاي  ٚثٝوبض ٌيطي
آٔبض زض تحّيُ ٘تبيح تدعيٝاي
سئَع هطبلت:
- 1اًذاصُگيشي تجضيِاي
ٔفبٞيٓ وّي ,آٔبض  ٚضٚـٞبي وبِيجطاؾيٖٛ
- 2تؼبدالت ؿيويبيي
ٔفبٞيٓ وّي ,تؼبزالت اؾيس -ثبظ ,تيتطاؾي ٚ ٖٛثبفطٞب
- 3النتشٍؿيوي
پتب٘ؿئٛتطي ,ؤِٛٛتطي ,آٔپطٔٚتطيِٚ ,تبٔتطي  ٚپالضٌٚطافي
- 4هقذهِاي ثش طيفػٌجي
يضٞبي َٛٔ َٛج  ٚآقىبضؾبظٞب
تبثف اِىتطٔٚغٙبَيؽٙٔ ,بثغ تبثف ,ا٘تربة
- 5طيفػٌجي اتوي ٍ هَلنَلي
ضٚـٞبي خصة ٘ ٚكط اتٕي زض قؼّ ،ٝضٚـٞبي ٘كط اتٕي زض پالؾٕب ،ضٚـٞبي خصة  ٚفّٛضؾب٘ؽ
اتٕي ثب وٛضٜي اِىتطيىي
- 6اػپنتشٍهتشي جشهي
ؾيؿتٓٞبي ٚضٚز ٕ٘ ,ٝ٘ٛضٚـٞبي ي٘ٛيعاؾي ٚ ٖٛآ٘بِيعٚضٞبي خطٔي
- 7هقذهِاي ثش سٍؽّبي مشٍهبتَگشافي
تمؿيٓثٙسي ,پبضأتطٞبي وطٔٚبتٌٛطافي ,تفىيه ٔ ٚتغيطٞبي ؾيٙتيىي ْؤ ثط ثط پ ٟٗقسٖ پيه
- 8مشٍهبتَگشافي هبيغ
زؾتٍبٜٚضي وطٚاتٌٛطافي ٔبيغ ثب وبضآيي ثبال ,وطٔٚبتٌٛطافي خصثي  ٚوطٔٚبتٌٛطافي تٛظيؼي
- 9مشٍهبتَگشافي گبصي
فبظ ؾبوٌٗ ,بظ حبُٔ ,آقىبضؾبظٞب  ٚثط٘بٔٝضيعي زٔبيي
-

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

 ٘ساضز:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

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.

شيميحالتجامذ
Solid State Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
تجييٗ ؾبذتبضٞبي پي٘ٛسي ،ذٛالٚ ،اوٙفٞب  ٚضٚـٞبي ُٔبِؼٛٔ ٝاز زض حبِت خبٔس
 -1ػبختبس هَاد جبهذ ٍ ثلَسؿٌبػي
 چيسٔبٖ اتٕي ِٛٔ ٚىِٛي زض حبِت خبٔس ،ؾّٚ َٛاحس ،چيسٔبٖٞبي پىيس ٚ ٜؾبذتبضٞبي ثّٛضي ِٔٛىِٛي ٚفّعي ،ؾبذتبضٞبي ثّٛضي ي٘ٛي ثب اؾتٛوئٛتطي ؾبز ،ٜتٛنيف ؾبذتبضٞبي ثّٛضي ،قبذمٞبي ٔيّط ،قجىٝ
ثطا ،ٜٚقجىٚ ٝاضٌ ،ٖٚطٜٞٚبي ٘مُٝايٌ ،طٞٚبي فًبيي  ٚا٘ٛاع قجىٞٝبي ثّٛضي ٔٛاز ٔرتّف
 -2خَاف پيًَذي جبهذات
 ذٛال پي٘ٛسي خبٔسات فّعيٛ٘ ،اض ظطفيتٛ٘ ،اض ٞسايت ََٛ ،پي٘ٛس  ٚقؼبع فّعي  ٚضاثُ ٝآٟ٘ب ثب چٍبِي ٚؾبذتبض قجى ٝفّعي ،لسضت پي٘ٛس ٌ ٚطٔبٞبي شٚة  ٚتهؼيس قجى ٝفّعي ،ذٛال پي٘ٛسي خبٔسات ي٘ٛي،
ضاثُ ٝثيٗ قؼبع ي٘ٛي وبتيٖٞٛب  ٚاثؼبز ؾّٚ َٛاحس ،ا٘طغي قجى ٝي٘ٛي  ٚچطذ ٝثٛضٖٞ -بثط ،ضاثُٝ
وبپٛؾتيٙؿىي ،تٕبيع ثيٗ ؾبذتبض پي٘ٛسي زض حبِتٞبي تهِٔٛىِٛي  ٚقجىٝاي ،ػسز وئٛضزيٙبؾي ،ٖٛثبثت
ٔبزالً٘ ،زضخ ٝي٘ٛي پي٘ٛس ٕٛ٘ ٚزاض ٔٛظض -پيطؾ ،ٖٛخبٔسات ِٔٛىِٛي ٘ ٚمف ٘ٛع  ٚآضايف پي٘ٛسٞبي
زضِٖٛٔٚىِٛي ثط ٘يطٞٚبي ثيِٗٔٛىِٛي  ٚچيسٔبٖ  ٚؾبذتبض قجى ،ٝا٘ٛاع ٘يطٞٚبي ثيِٗٔٛىِٛي ٘ ٚمف آٖ
زض چيسٔبٖ  ٚا٘طغي پبيساضي قجى ٚ ٝتأثيط اِىتطٖٞٚبي غيطپي٘ٛسي
 -3حبلتّبي جبهذ ٍيظُ
 حبِت ثيقىُ ،چٙسثّٛضيٕٞ ،طيرتي  ٚقجى ٝزٚتبيي (زٚلّ ،)ٛچٙسضيرتي ،حبِت خبٔس ثؿپبضٞبي آِي،ٔؼس٘ي  ٚظيؿتي ،ثّٛضٞبي ٔبيغ  ٚؾبذتبضٞب ،ذٛال  ٚوبضثطزٞبي آٟ٘ب ،حبِت قيكٝاي ،خبٔسات ٔتكىُ اظ
٘ب٘ٛثّٛضٞب ٘ ٚب٘ٛذٛقٞٝب  ٚاليٞٝبي ٘بظن
 -4سٍؽّبي پشاؽ دس هطبلؼِ جبهذات
 ضٚـٞبي پطاـ (اقؼ ،X ٝاِىتطٛ٘ ٚ ٖٚتط ،)ٖٚضاثُ ٚ ٝلب٘ ٖٛثطائ ،ؼبزالت ال( ٜٚفٖٛال ،)ٜٚضٚـٞبيٌطزي (پٛزضي) ،پطاـ اظ تهثّٛضٞب٘ ،ىبت ٔ ٚالحظبت فيعيىي زؾتٍبٞي زض ضٚـٞبي پطاـ ،قست
پطاـ  ٚؾبذتبض ثّٛضي ،يطيت پطاـ اتٕي ،غيجت ٔٙظٓ زض َيف تبثف پطاقيس ،ٜخبثدبيي فبظ ،قست،

يطيت ؾبذتبض  ٚيطيت ٘ ،Rمك ٝچٍبِي اِىتط٘ٚي ،ضٚـ پتطؾ ،ٖٛضٚـ فٛضي ٚ ٝضٚـ ٔؿتميٓ (زض
اؾترطاج ؾبذتبض ثّٛضيٗ اظ اٍِٛي پطاـ) ،پطاـ اِىتط ،ٖٚپطاـ ٘ٛتطُٔ ،ٖٚبِؼ ٝذٛال ٔغٙبَيؿي
خبٔسات  ٚؾبذتبضٞبي ٔحّي زض ٔبيؼبت ثب اؾتفبز ٜاظ پطاـ ٘ٛتطٖٚ
 -5سٍؽّبي هينشٍػنَپيّ ٍ ،بي ًَسي ،النتشًٍي ٍ تـذيذ هغٌبطيؼي دس هطبلؼِ جبهذات
 ا٘ٛاع ٞبي خصثي (ػجٛضي) ٘ ٚكطي اقؼَ ،X ٝيفؾٙدي ٔطئي -فطاثٙففَ ،يفؾٙدي اضتؼبقي (خصثي،ا٘ؼىبؾي ظيطلطٔع  ٚضأبٖ)ٔ ،يىطٚؾىٛپي ٘ٛضي لُجيس٘ ،ٜبلُجيس ٜا٘ؼىبؾي  ٚػجٛضئ ،يىطٚؾىٛپي
اِىتط٘ٚي (ا٘ساظ ،ٜقىُ ،تطويت قيٕيبيي  ٚؾبذتبض ثّٛضي ضيعثّٛضٞبي ٔحّي)َ ،يفؾٙدي اِىتط٘ٚي قبُٔ
ضٚـٞبي فتٛاِىتط ٚ )UPS ٚ XPS ( ٖٚاٚغ ،)AES ( ٜتدعي ٝقيٕيبيي (  ،)ESCAوبٞف ا٘طغي اِىتطٖٚ
( ،)EELSضٚـ ٌ NMRطزي (چٙسثّٛضي)  ٚتهثّٛضي ،ضٚـ  ٚ )EPR( ESRضٚـ ٔٛظثبٚض
 -6سٍؽّبي گشهبيي دس هطبلؼِ جبهذات
 ضٚـ ٌطٔبتٛظيٗ ( ،)TGضٚـ ٌطٔبؾٙدي پيٕبيكي تفبيّي ( ،)DSCضٚـ ٔغٙبَٔٛتطي ٌطٔبيي (،)TMضٚـ ٌطٔبؾٙدي ٕٞسٔبُٔ ،بِؼ ٝؾيٙتيه ٚاوٙفٞب ،تجسيالت حبِت ث ٝضٚـٞبي ٌطٔبيي ٌ ٚطٔبقيٕيبيي ٚ
ضٚـٞبي ٌطٔبييَ -يفؾٙدي
ً -7قبيق ثلَسي ،اػتَميَهتشي ًبقق ٍ هحلَلّبي جبهذ
 ا٘ٛاع ٘ٛالم ٘مُٝاي (قبتىي ،فط٘ىُ ،ضٍ٘ي ،خبي ذبِي ،ذٛقٝاي  ٚخب٘كيٙي) ،ا٘ٛاع ٘ممٞبي ذُي ٚنفحٝاي ،خبثٝخبييٞب ٘ ٚبثٝخبييٞب (ٌٛقٝاي ،پيچكي  ٚزٚضٜاي) ،ذٛال ٔىب٘يىي خبٔسات  ٚتأثيط
٘ٛالم ثّٛضي ثط ضٚي آٟ٘ب ،ضٚـ ٔكبٞسُٔ ٚ ٜبِؼ٘ ٝممٞب ،تطٔٛزيٙبٔيه آٔبضي ٘ممٞبي شاتي ٚ
غيطشاتي قجىٞٝبي ثّٛضي ،ا٘ٛاع ٔحَّٞٛبي خبٔس (ٔحَّٞٛبي وبُٔ ٔ ٚحَّٞٛبي ٔٛيؼي ٘مُٝاي ٚ
ثيٗاليٝاي) ،تأثيط ٔتمبثُ ا٘حالَ حُق٘ٛسٜٞب زض خبٔسات ٘ ٚممٞبي ثّٛضي ،خب٘كيٙي وبتي٘ٛي ،آ٘ي٘ٛي ٚ
وّيٕٞ ،طيرتيٛٔ ،اظ٘ ٝثبضٞبي ي٘ٛي  ٚاِىتطٖٞٚبي پي٘ٛسي زض ؾُح تٕبؼ ز ٌٝ٘ٛ ٚزض يه ٔحّ َٛخبٔس،
ضٚـٞبي ُٔبِؼٔ ٝحَّٞٛبي خبٔس ،وبضثطز ٔحَّٞٛبي خبٔس ،تٕبٍْ٘بضي (ٌِٛٛٞطافي) ػٕمي ٔ ٚجبحث
ٔطثٌٛ
 -8سٍؽّبي تْيٍِ ،امٌؾّبي ؿيويبيي ٍ تجذيالت حبلت دس جبهذات
 ضٚـٞبي تٟي ٝخبٔسات قبُٔ ا٘دٕبز  ٚتجّٛض ٔبيؼبت ،چٍبِف قيٕيبيي  ٚفيعيىي ٌبظٞب ،اوؿبيف-وبٞفاِىتطٚقيٕيبيي ،اليٞٝبي ٘بظن ،ضٚـٞبي تٟي ٝتهثّٛضٞب قبُٔ چٛوطاِؿىي ،ثطيدٕٗ -اؾتٛوجبضٌط،
شٚة ُٔٙمٝاي ،تطؾيت ٔسيطيت قس ،ٜشٚة ثب ٔكؼُ (ضٚـ ٚض٘ٛيُ)٘ ،فٛش زض خبٔسات ،تغييط ؾبذتبض
ثّٛضي  ٚتجسيُ حبِت (فبظ) ،تطٔٛزيٙبٔيه تجسيُ حبِت خبٔسات ذبِم ،ؾبظٚوبض شٚة خبٔسات ،ا٘دٕبز،
تجّٛض ٔبيؼبت ثب  ٚثس ٖٚتغييط آضايف پي٘ٛسي (خبٔسات ثّٛضي ي٘ٛيِٛٔ ،ىِٛي  ٚقجىٝاي)ٕٛ٘ ،زاضٞبي
حبِت (فبظ) ٔرّ ٌٛخبٔسات ،تحّيُ ِٔٛىِٛي  ٚپي٘ٛسي آٟ٘بٚ ،اوٙفٞبي وبتبِيعٚضي خبٔسات

 خَاف فيضيني جبهذات-9
ضيّٛبي ثٞب ثب ؾبذتبضٟ٘ آُٝ ضاثٚ )اِىتطيهٚ تطويجي (ٔثُ اثط پيعٚ بَيؿيٙ ٔغ، اِىتطيىي،ال ٔىب٘يىيٛ ذ٘يىيٚ لُؼبت ٔساضات اِىتطٚ ضقيسيٛبي ذٞٝ يبذت،بٞبزيٕٞٝبي فيعيىي ضفتبض ٘يٞٝ ٘ظطي،٘سيٛ پيٚ
: سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي
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1- A. R. West, Basic Solid State Chemistry, 2 Ed, Wiley, Chichester, 2003.
2- L. E. Smart, E. A. Moore, Solid State Chemistry: An Introduction, 3rd Ed, Taylor &
Francis (CRC), Singapore, 2005.
3- C. Kittel, P. McEuen, Introduction to Solid State Physics, 8th Ed, Wiley, New York,
2004.
4- A. K. Cheethan, P. Day (Editors), Solid State Chemistry, Volumes 1 & 2, Oxford
University Press, New York, 2001.
5- R. C. Ropp, Solid State Chemistry, Elsevier, New York, 2003.

شيميفيشيكسطح
Surface Physical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
تجييٗ ذٛال ؾُٛح ٔبيؼبت  ٚخبٔسات ،تطٔٛزيٙبٔيه ،ؾيٙتيه  ٚزيٙبٔيه ٚاوٙفٞب  ٚپسيسٜٞبي ؾُحي ٚ
ضٚـٞبي ُٔبِؼ ٝآٟ٘ب
سئَع هطبلت:
 -1ػبختبس ٍ خَاف پيًَذي هَاد دس حبلتّبي جبهذ ٍ هبيغ
 چيسٔبٖ اتٕي ِٛٔ ٚىِٛي زض حبِت خبٔس ،ؾّٚ َٛاحس ،چيسٔبٖٞبي پىيس ٚ ٜؾبذتبضٞبي ثّٛضي ِٔٛىِٛي ٚفّعي ،ؾبذتبضٞبي ثّٛضي ي٘ٛي ثب اؾتٛوئٛتطي ؾبز ،ٜتٛنيف ؾبذتبضٞبي ثّٛضي ،قبذمٞبي ٔيّط،
قجى ٝثطا ،ٜٚقجىٚ ٝاض ،ٖٚا٘ٛاع قجىٞٝبي ثّٛضي ٔٛاز ٔرتّف ،ا٘ٛاع ثطـٞب  ٚا٘ٛاع ؾُٛحٛ٘ ،الم قجى،ٝ
٘ٛالم ؾُٛح ،ذٛال پي٘ٛسي خبٔسات فّعي ،ي٘ٛي ِٛٔ ٚىِٛي ،تٕبيع ثيٗ ؾبذتبض پي٘ٛسي زض حبِتٞبي
ته ِٔٛىِٛي  ٚتٛزٜاي ،ػسز وئٛضزيٙبؾي ٖٛاتٓٞبي ػٕمي  ٚؾُحي ،ا٘ٛاع ٘يطٞٚبي ثيِٗٔٛىِٛي ٘ ٚمف
آٖ زض ٘ظٓ وٛتبٜثطز  ٚزٚضثطز زض حبِت تٛزٜاي ا٘طغي پبيساضي ،تأثيط اِىتطٖٞٚبي غيطپي٘ٛسي ،پي٘ٛس
ٞيسضٚغ٘ي  ٚتأثيط آٖ ثط ذٛال ٔبيؼبت  ٚخبٔسات
 -2خَاف ػطَح هبيؼبت ٍ جبهذات
 وكف ؾُحي  ٚوكف ثيٗؾُحي ،ا٘طغي آظاز ؾُحٔ ،ؼبزِ ٝيبً٘ -الپالؼ ،فكبض ثربض ٔ ٚيؼبٖٛٔ ،ييٍٙي ٚظاٚي ٝتٕبؼ ،تأثيط ا٘ساظ ٜلُط( ٜا٘حٙبي ؾُح) ثط ذٛال تؼبزِي ،تكىيُ حجبة ٔبيؼبت ،قىُ تؼبزِي
ثّٛضٞب  ٚؾُٛح خبٔسات ،ثطآٚضز ا٘طغي آظاز ؾُح ثطاي خبٔسات ثّٛضي ايسٜآَ ،فّعي ،ي٘ٛيِٛٔ ،ىِٛي ٚ
قجىٝائ ،ؼبزِ ٝوّٛيٗ ،ظطفيت آظاز پي٘ٛسي  ٚتحطن ٌٞٝ٘ٛب زض الي ٝؾُحيِ ،غعـ اليٞٝبي ؾُحي ثط
ضٚي يىسيٍط٘ ،مف ٘ٛع ثطـ الي ٝؾُحي زض ذٛال ؾُح ،ضفتبض اِىتطٖٞٚب زض ؾُح فّعات ٛٔ ٚاز ضؾب٘ب،
تبثغ ٔٛج اِىتط٘ٚي ؾُحي ،پتب٘ؿيُ ؾُحي ،خبيٍبٜٞبي ؾُحي ،پتب٘ؿيُ اِىتطٚاؾتبتيه ثّٛضٞب ،تأثيط ثبض
اِىتطيىي ثط ذٛال ؾُحي ،الي ٝؾُحي الٍٕ٘ٛيط -ثٌّٛت ،تأثيط ٔيساٖٞبي اِىتطيىي ٔ ٚغٙبَيؿي ثط
ضفتبض ؾُٛح ٔبيؼبت  ٚخبٔساتٚ ،يػٌيٞبي الي ٝزٌٚب٘ ٝزض فطآيٙسٞبي اِىتطٚقيٕيبيي ،انُىبن ٘ ٚطٔي
ؾُح ،اثطات ؾُحي زض ٔحَّٞٛبي تؼّيك (ٔبيغٔ -بيغ ،خبٔسٔ -بيغ ٔ ٚبيؿُٞب) وبٙٞسٜٞبي وكف
ؾُحي ،الي ٝؾُحي زضقت ِٔٛىَٞٛب  ٚثؿپبضٞب  ٚذٛال ؾُحي ٔٛاز زض اثؼبز ٘ب٘ٛ

 -3تشهَديٌبهيل جزة ػطحي (فيضيني ٍ ؿيويبيي) ٍ ٍاجزة
 ثطٕٞىٙفٞبي ثيِٗٔٛىِٛي ،خصة ؾُحي فيعيىي ،خصة ؾُحي قيٕيبييٙٔ ،حٙيٞب ٔ ٚسَٞبي ا٘طغيپتب٘ؿيُ (ظ٘ديط ٜذُي ٘ٛؾبٍ٘طٞبي ٕٞبٔ ،ًٙٞسَٞبي ٔىؼتٞبي ؾرت ٘ ٚطْٔ ،سَ چبٔ ٜطثؼي)،
٘ظطيٞٝبي پيف ٚاوٙف  ٚپيف ٔبز ٜخصة ؾُحيٌ ،طٔبٞبي خصة ،ضٚـٞبي اضظيبثي ٔؿبحت ؾُح
(٘ظيط ضٚـ ٕٞ ،)BETسٔبٞبي خصة (الٍٕ٘ٛيط ،فط٘سِيچ ٞ ٚيٙكّٚٛز)ٕٞ ،سٔبٞب ٙٔ ٚحٙيٞبي احتٕبَ
خصة ٚ ٚاثؿتٍي زٔبيي آٟ٘ب ،چٙس ٔثبَ اظ خصة ٚ ٚاخصة ٌٞٝ٘ٛب ثط ضٚي ثّٛضٞبي ثب ثطـٞبي ٔرتّف
(خصة ٔٛٙوؿيس وطثٗ ،اوؿيػٖ٘ ،يتطٚغٖ ٛٙٔ ٚوؿيس ٘يتطٚغٖ ثط ضٚي تهثّٛضٞبي ٔؽ ،تٍٙؿتٗ٘ ،مطٚ ٜ
َال ثب ثطـٞبي ٔرتّف) ،قيٜٞٛبي تدطثي ثطاي ث ٝزؾت آٚضزٖ ٔٙحٙيٞبي خصة ٚ ٚاخصة ،تدعيٚ ٝ
تحّيُ ٔٙحٙيٞبي ٚاخصة ،خصة ٌٞٝ٘ٛب ثط ضٚي ؾُٛح ٔبيؼبت  ٚخبٔسات اظ ٔحّ ،َٛتطٔٛزيٙبٔيه
ا٘تمبَ ٌٞٝ٘ٛب ،ا٘تمبَ اِىتطٚ ٚ ٖٚاوٙف زض الي ٝزٌٚب٘ ٚ ٝؾُح اِىتطٚز زض فطآيٙسٞبي اِىتطٚقيٕيبيي،
٘مف تطوٙٙسٜٞب ،وبٙٞسٜٞبي وكف ؾُحي  ٚاؾفٙديوٙٙسٜٞب ،ضقس ثّٛض  ٚقٙبٚضي
 -4تؼييي ػبختبس ػطَح ٍ گًَِّبي ػطحي
 -ضٚـٞبي پطاـ اِىتط( ٖٚپطاـ ٘بوكؿبٖ ،پطاـ اِىتط ٖٚثب ا٘طغي پبئيٗ

َ ،LEEDيفؾٙدي وبٞف

ا٘طغي اِىتط ، EELS ٖٚتفؿيط اٍِٞٛبي  LEEDثطاؾبؼ قجىٔ ٝؼىٛؼ ٛٔ ،لؼيتٞبي ٘مُٝاي ،اٍِٞٛبي
ؾُح تٕيع  ٚاٍِٞٛبي الي ٝخصة قس ،ٜزيٙبٔيه پطاـ
چٙستبيي) ،پطاـ ظاٚي ٝوٛچه اقؼٝ

 LEEDقجىٞٝبي يهثؼسي  ٚزٚثؼسي ،پطاـ

 ٚ )SAX ( Xفّٛئٛضؾب٘ؽ اقؼٝ

( Xتبثف ،)Synchrotron

َيفؾٙدي اِىتط٘ٚي اقؼ ،)XPS) X ٝاثط فتٛاِىتطيه زض حبِت خبٔس ،تٛنيف وٛا٘تٔ ْٛىب٘يىي٘ ،ظطيٝ
وٛپٕٗ ،حؿبؾيت ؾُح  ٚػٕك ٘فٛش فتٛاِىتطَ ،ٖٚيفؾٙدي اِىتط ٖٚاٚغ٘ ،)AES ( ٜبٌْصاضي  ٚا٘طغي
اِىتطٖٞٚبي اٚغ ،ٜتدعي ٚ ٝتحّيُ وٕيَ ،يفؾٙدي فتٛاِىتط ٖٚفطاثٙفف (ثطاي فّعات ٌٞٝ٘ٛ ٚبي
ؾُحي)ٔ ،يىطٚؾىٛپي ٘كط  ٚي٘ٛف ٔيسا٘ي (  ،)FIM ٚ FEMضٚـٞبي ٔيىطٚؾىٛپي اِىتط٘ٚي پيٕبيكي
 ٚػجٛضي (  ،)TEM ٚ SEMضٚـٞبي ٔيىطٚؾىٛپي ضٚثكي ٔ ،)MFM ٚ AFM ،STM( SPMالحظبت
ٚيػ٘ ٜب٘ٛثّٛضٞب ٘ ٚب٘ٛذٛقٞٝبي ؾُحي ،تؼييٗ پتب٘ؿيُٞبي ؾُح ث ٝوٕه ٞبي اضتؼبقي ظيطلطٔع  ٚضأبٖ،
تحّيُ ٘ظطيٌ ٝطٜٞٚب ،ضٚـٞبي تدطثي َيفؾٙدي اضتؼبقي ؾُٛح خبٔسات ٔ ٚبيؼبت ٌٞٝ٘ٛ ٚب ٚ
اليٞٝبي ؾُحي
 -5ػيٌتيل ٍ ديٌبهيل پذيذُّبي ػطحي
 پتب٘ؿيُٞبي ثطٕٞىٙف ثب ؾُح ،ثطذٛضز (پطاـ) وكؿبٖ٘ ،بوكؿبٖ ٚ ٚاوٙكي ِٔٛىَٞٛب  ٚاتٓٞب ثب ؾُٛحٔبيؼبت  ٚخبٔسات ،پطاـ ٚ ٚاخصة ثب ثط٘بٔٝضيعي زٔبيي ،ا٘ٛاع فطآيٙسٞبي ؾُحي ،ضفتبض ِٔٛىَٞٛبي
خصة قس ٜفيعيىي ،تجبزَ ا٘طغي زض فبظ ٌبظي ،تجبزَ ا٘طغي زض ضٚي ؾُح ،ؾبظٚوبض ٚاوٙفٞبي ؾُحي،
تٛنيف وّي ؾبظٚوبض ٚاوٙفٞبي ٘بٚ ،ٍٕٗٞاوٙفٞبي ؾُحي ته ِٔٛىِٛي  ٚزِٛٔ ٚىِٛي،
ؾبظٚوبضٞبي الٍٕ٘ٛيطٞ -يٙكّٚٛز  ٚاِي – ضيسَ  ٚضٚـٞبي تدطثي ُٔبِؼ ٝؾيٙتيه ٚاوٙفٞبي ؾُحي
(ؾطػت ثطذٛضز ِٔٛىَٞٛبي ٌبظ ثب ؾُح ،ؾطػت خصة  ٚؾطػت ٚاخصة)

 مبتبليضٍسّبي ًبّوگي-6
 حبِتٌصاض زضٝ ٘ظطي،ٍٕٗٞبي ٘بٞضٚ٘سي وبتبِيعٛ پيٚ ٔي ؾبذتبض ؾُحيٕٛنيف ػٛ ت،بٞضٚ وبتبِيعٝيٟ ت فؼبِيت،حُٛ زض ؾٜبي وبتبِيعقسٞفٙاوٚ فپصيطي زضٙ ٌعيٚ تيبثيٟ خ،ٍٕٗٞبي ٘بٞفٙاوٚ ضزٛٔ
بٔيهٙ زيٚ تيهٙ ؾي،بٔيهٙزيٛٔ تطٝس ٔثبَ اظ ُٔبِؼٙ چ، لسضت خصة ؾُح قيٕيبيي،بٞضٚوبتبِيع
بٞضٚح وبتبِيعُٛ زض ؾٜبي وبتبِيعقسٞفٙاوٚ
 هجبحث ٍيظُ ٍ ًَ دس ؿيويفيضيل ػطح-7
:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم
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1- H. Y. Erbil, Surface Chemistry of Solid and Liquid Interfaces, Blackwell, New York,
2006.
2- A. W. Adamson, A. P. Gast, Physical Chemistry of Surfaces, 6th Ed, Wiley, New York,
1997.
3- P. C. Hiemenz, R. Rajagopalan, Principles of Colloid and Surface Chemistry, 3rd Ed,
Marcel Dekker (CRC), New York, 1997.
4- H. J. Butt, K. Graf, M. Kappl, Physics and Chemistry of Interfaces, Wiley, Berlin, 2003.
5- C. Kittel, P. McEuen, Introduction to Solid State Physics, 8th Ed, Wiley, New York,
2004.
6- A. R. West, Basic Solid State Chemistry, 2nd Ed, Wiley, Chichester, 2003.

شيميكوانتوميمحاسباتي
Computational Quantum Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حلتوشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ثطضؾي ضٚـٞب  ٚوبضثطزٞبي قيٕيوٛا٘تٔٛئحبؾجبتي زض ُٔبِؼ ٝؾبذتبض  ٚذٛال اتٓٞب ِٛٔ ٚىَٞٛب
سئَع هطبلت:
ّ -1بهيلتًَي ٍ هؼبدلِ ؿشٍديٌگش اتنّبي چٌذالنتشًٍي ٍ هَلنَلّبي چٌذاتوي
 ػٍّٕطٞبي ا٘طغي خٙجكي ،ا٘طغي پتب٘ؿيُ ،ؾُٛح ا٘طغي پتب٘ؿيُ ِٔٛىِٛي ،تمطيت ثٛضٖ -اپٟٙبيٕط (تمطيتٞؿتٞٝبي ٌيطافتبز ٚ ٜتمطيت ثيزضض ،)ٚتٙبظط تمبضٖ ٞبٔيّت٘ٛي ثب ٌط٘ ٜٚمُٝاي ِٔٛى٘ ،َٛظطي ٝاٚضثيتبَ
ِٔٛىِٛي ٔحّي ؾبز ،ٜتؼساز اِىتطٖٞٚب ،ثبض اِىتطيىي  ٚچٙسٌبٍ٘ي اؾپيٗ
 -2سٍؽ هيذاى خَدػبصگبس ّبستشي-فَك ٍ سٍؽ سٍتبى
 ضٚـ ٔيساٖ ذٛزؾبظٌبض ٞبضتطي -فٛن ،ػٍّٕط فٛنٔ ،ؼبزِ ٝفٛن ،تٛاثغ ٔٛج تهاِىتط٘ٚي اٚضثيتبِي،اؾپيٗ -اٚضثيتبِي ،زتطٔيٙبٖ اؾّيتط ،ا٘تٍطاَٞبي و ،ِٗٛتؼٛيى ،ضٚـ ضٚتبٖ ،چطذٔ ٝحبؾجبت ذٛزؾبظٌبض
ٔحسٚز قس ،(RHF) ٜا٘ٛاع تٛاثغ پبيٞ( ٝيسضٚغٖٔب٘ٙس ،اؾّيتطي ٌ ٚبٚؾي) ،ا٘ٛاع ٔدٕٛػ ٝپبي( ٝوٕي،ٝٙ
يه  ٚچٙستبيي ،ظطفيت قىبفت ،ٝلُجيس٘ ٚ ٜفٛشي) ،ذُبي لُغ ٔدٕٛػ ٝپبي ،ٝذُبي پٛـ ٔدٕٛػ ٝپبي،ٝ
انالحي ٝاظ ثبال ث ٝپبييٗ ثٛيع ) ،(CPا٘تٍطاَٞبي يه  ٚزٚاِىتط٘ٚي ،تؼساز ،تمبضٖ ا٘تٍطاَٞبي زٚاِىتط٘ٚي
 ٚچطذٔ ٝحبؾجبت ذٛزؾبظٌبض ٔحسٚز ٘كس(UHF) ٜ

ً -3ظشيِ تبثؼيت چگبلي
 ٘ظطي ٝفطٔي -تٔٛبؼ ثطاي ٌبظ اِىتط ،ٖٚتبثؼيت ،ا٘ٛاع ػّٕيبت ضيبيي ثط ضٚي تبثؼيتٞب ،لًيٝٙٞٛٞجطي -و ،ٗٞٛلًيٚ ٝضزقي ٙٞٛٞجطي -و ،ٗٞٛضٚـ ذٛزؾبظٌبض و -ٗٞٛقٓ ،تبثؼيتٞبي ا٘طغي
تؼٛيى ،ا٘طغي ٕٞجؿتٍي  ٚپتب٘ؿيؿُ تؼٛيىٕٞ -جؿتٍي ،تمطيت چٍبِي ٔحّي ،تمطيت چٍبِي اؾپيٗ
ٔحّي ،ضٚـ  ، Xαتمطيت غيطٔحّي قيتٞبي ػٕٔٛي ،تبثؼيت انالحقس ٜثب قيت ،تبثؼيت ٔطوت ٘ ٚظطيٝ
تبثؼيت چٍبِي ٚاثؿت ٝث ٝظٔبٖ

 -4ثْيٌِػبصي ٌّذػِ هَلنَلي ثِسٍؽ هيذاى خَدػبصگبس
 تٛنيف ٙٞسؾِٛٔ ٝى َٛثب ٔرتهبت زوبضتي ،آضايََٞٛ( Z ٝب ،ظٚايبي پي٘ٛسي  ٚظٚايبي زٚ ٚخٟي)،پتب٘ؿيُ ِٔٛىِٛيٙٞ ،سؾ ٝتؼبزِي ،آضاي٘ ٝيطٞٚب ،آضاي ٝثبثتٞبي ٘يط( ٚآضايٞ ٝؽ) ،ضٚـٞبي ٔرتّف
وٕيٝٙؾبظي ا٘طغي ،ثٟيٝٙؾبظي ٙٞسؾ( ٝضٚـ پطقيتتطيٗ ٔؿيط ،ضٚـ قيتٞبي خفتقس ٜاظ َطيك
لُطيؾبظي آضايٞ ٝؽ  ٚضٚـ ٘يٕٝوالؾيىي ٔىب٘يه ِٔٛىِٛي) ،يبفتٗ ٘مٌُٝصاض ث ٝضٚـ ؾبز،ٜ
ضٚـٞبي ٔ ،QST3 ٚ QST2ؿيط شاتي ٚاوٙف ) ٚ (IRCضٚـ يبفتٗ ؾُٛح ا٘طغي ٔطث ٌٛث ٝحطوتٞبي
زضِٖٛٔٚىِٛي (ثب ٙٞسؾٔ ٝحسٚز قس ٚ ٜثب ٙٞسؾ ٝآظاز)
 -5تحليل استؼبؿي ٍ تشهَؿيوي
 لُطيؾبظي آضايٞ ٝؽ (آضاي ٝثبثتٞبي ٘يط )ٚثطاي يبفتٗ ثطزاضٞبي خبثٝخبيي (ٔرتهبت اضتؼبقي) ٔتؼبٔسثطحؿت ٔرتهبت زوبضتي ٞؿتٞٝبٕ٘ ،بيف ثطزاضٞبي خبثٝخبيي ٔتؼبٔس (ٕ٘بيف قيٜٞٛبي اضتؼبقي)
ٔرتّفٔ ،حبؾج ٝا٘طغي پتب٘ؿيُ قيٜٞٛبي اضتؼبقي ٔتؼبٔس ،چطذفٞبي زضِٖٛٔٚىِٛي ،تٛاثغ افطاظ
(تمؿيٓ) ا٘تمبِي ،چطذكي ،اضتؼبقي ،اِىتط٘ٚي ،ذٛال تطٔٛزيٙبٔيىي٘ ،مف زٔب ،فكبض  ٚخطْ ايعٚتٛپي
اتٓٞب ،وٕيتٞبي تطٔٛزيٙبٔيىي ا٘ٛاع ٚاوٙفٞبي قيٕيبيي زض حبِت ٌبظي ،زض حبِت ٔبيغ ٔ ٚحّ ،َٛاثط
ثبفت ،اثط حالَ ،ضٚـ ٔيساٖ ٚاوٙكي ذٛزؾبظٌبض

)َ ،(SCRFطح ا٘عاٌطٔ ،حيٍ پيٛؾت ٝلُجفپصيط،

َطح ٔحيٍ پيٛؾت ٝلُجفپصيط ٓٞچٍبَ  ٚضٚـ (زليك) إً٘بْ نطيح ِٔٛىَٞٛبي حالَ زض ٔحبؾجبت
SCF

 -6هحبػجِ خَاف النتشًٍي ،النتشيني ٍ هغٌبطيؼي اتوْب ٍ هلنَلّب
 اثؼبز ،حدٓ اتٕيِٛٔ ،ىِٛي ،تحّيُ خٕؼيتٞب ،ثبضٞبي اتٕي ِٔٛيىٗ )ِٛ ،(Mullikenزيٗ ) ،(Löwdinاتٓزض ِٔٛى ،(AIM) َٛاضظيبثي ضٚاثٍ پي٘ٛسي ،يسپي٘ٛسي ٔؿتميٓ اظ َطيك فًب ثيٗ اتٓٞب ثطاؾبؼ
خٕؼيتٞبٕٛ٘ ،زاضٞبي ٔمُؼي چٍبِئ ،يساٖ اِىتطٚؾتبتيه زض فًبي ِٔٛىِٛي ،تؼطيف الي ،ٝپٛؾت ٝثطاي
اتٓٞب ثطاؾبؼ ا٘طغيٞبي اٚضثيتبِي تهاِىتط٘ٚي  ٚثطاؾبؼ تبثغ چٍبِي اِىتط٘ٚي قؼبػي ،زؾتٍبٔ ٜطخغ،
ٌكتبٚضٞبي ز ٚ ٚچٙسلُجي اِىتطيىي ،آضايٞٝبي لُجفپصيطي ،آضايٞٝبي ٔغٙبَيؽپصيطي (زيبٔغٙبَيؽ،
پبضأغٙبَيؽ  ٚوُ) ،چطذف ٘ٛضي  ٚپٛقيسٌيٞبي قيٕيبيي ٞؿتٞٝب زض پيٕب٘ٞٝبي ٔرتّف
 -7هحبػجبت ٍساي  ٍ SCFخَاف طيفي اتنّب ٍ هَلنَلّب
 تٛاثغ حبِت آضايكي ،تٛاثغ ٔٛج چٙسزتطٔيٙب٘ي ،ضٚـ ثطٕٞىٙف آضايكي ( )CIثب إً٘بْ ا٘ٛاع زتطٔيٙبٖٞبييه ،ز ،ٚؾ ٚ ٝچٟبض ،ثبض تحطيه قس ،ٜانالح زيٛيسؾ ،ٖٛفًبي فؼبَ وبُٔ

) ،(CASفًبي فؼبَ

ٔحسٚز )) ،(RAS, CAS(n,mضٚـ ثطٕٞىٙف آضايكي چٙسٔطخؼي ( ،)MRCIضٚـ ٔيساٖ ذٛزؾبظٌبض
چٙسآضايكي ) ،(MCSCFضٚـٞبي اغتكبقي (ِٔٛط -پّؿت)

 ،CASPT2 ٚ MPnضٚـ ذٛقٞٝبي

خفتقس ،(CC) ٜا٘طغي ي٘ٛف ،ا٘طغي اِىتطٖٚذٛاٞي  ٚا٘طغي ا٘تمبالت اِىتط٘ٚي زض اتٓٞبِٛٔ ،ىَٞٛب،
لًي ٝوٛپٕٗ ،تأثيط آؾبيف ؾبذتبض ٙٞسؾي ثط ا٘طغيٞبي ؾٌٝب٘ٔ ،ٝحبؾجَ ٝيف اِىتط٘ٚي اتٓٞب،

ِٔٛىَٞٛبَ ،يفٞبي ِٛٔ VCD ٚ CD ،ORDىَٞٛبَ ،يف فتٛاِىتط )Auger ٚ UPS ،XPS( ٖٚاتٓٞب ٚ
ِٔٛىَٞٛب
ً -8شمافضاسّبي ؿيويمَاًتَهي هحبػجبتي ٍ اًجبم ًوًَِ هحبػجبت
٘ -طْافعاضٞبي ػٕٔٛي ثؿت ٝتدبضي قسٔ( ٜثالً:

٘ ،)HyperChem ٚ MOLPRO ،Gaussianطْافعاضٞبي

ػٕٔٛي آظاز (ٔثالً ،)WIEN2K ٚ GAMESS ، DALTON :تٟي ٝپط٘ٚسٜٞبي ٚضٚزي ،اخطاي ٔحبؾجبت
 ٚثطضؾي ٔحتٛيبت پط٘ٚسٜٞبي ذطٚخي ثطاي چٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاتٓ ِٛٔ ٚىَٛ
 -9هجبحث ٍيظُ دس ؿيويمَاًتَهيهحبػجبتي
 ٔحبؾج ٝا٘طغي ثطٕٞىٙف ثيِٗٔٛىِٛي ،يبفتٗ ؾبذتبض ثٟيٌٞٝ٘ٛ ٝٙبي ٔطوت ٚا٘سضٚاِؿئ ،حبؾج ٝثبثتٞبئؼبزِٚ ٝا٘سضٚاِؽٔ ،حبؾجبت چٙسالي ٚ ٝضٚـٞبي

 ،ONIOM ٚ IMOMOلًيٚ ٝيطيبَ زض

قيٕيوٛا٘تٔٛئحبؾجبتي ،ضٚـ ٔيساٖ ٔؼيٗ زض ٔحبؾج ٝذٛال پبؾري اتٓٞبِٛٔ ،ىَٞٛب ،انالح
ٞبٔيّت٘ٛي ثب خّٕٔ ٝيساٖ ،ضٚـٞبي تحّيُ ،تمطيت خّٕٔ ٝيساٖ ،ضٚـ حُ ٔيساٖ ذٛزؾبظٌبض ٔؼبزِٝ
قطٚزيٍٙط زض حًٛض نطيح خٕالت ثطٕٞىٙف ثب ٔيساٖٞبي اِىتطيىئ ،غٙبَيؿئ ،حبؾجٙٞ ٝسؾ ٝثٟي،ٝٙ
تطاظٞبي ا٘طغي اضثيتبِي زض حًٛض ٔيساٖ اضظيبثي اثط ٔيساٖ ،اثطات ٘ؿجيتي (ٔؼبزالت زيطان  ٚواليٗ-
ٌٛضزٖ) ،حُ ذٛزؾبظٌبض ٔؼبزِٞ ٝبضتطي -فٛن  ٚو -ٗٞٛقٓ ثب ٞبٔيّت٘ٛي ٘ؿجيتي
 -10سٍؽّبي ًيوِتجشثي
 تمطيتٞبي ٘يٕٝتدطثي زض ؾبزٜؾبظي ٞبٔيّت٘ٛي ،ضٚـٞبي اٚضثيتبَ ِٔٛىِٛي ٛٞوُ (ؾبز ٚ ٜثؿٍ زازٜقس ،)ٜضٚـ  ، PPPذب٘ٛاز ٜتمطيتٞبي ٕٞپٛقب٘ي خعيي نفط ( ،NDDO ،MNDO ،CNDO ،ZDO
 ،)PM3 ،AM1 ،MINDO/d ،MINDO ،INDOضٚـٞبي ZINDO ٚ SAM1
سٍؽ اسصيبثي:

اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-
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تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :
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حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص :قيٕي وٛا٘تٔٛي 1

ّذف دسع:
آقٙبيي ثب پسيسٜٞبي وٛا٘تٔٛي ٚاثؿتٝثٝظٔبٖ  ٚوبضثطزٞبي آٖ زض قيٕي
سئَع هطبلت:
 -1هقذهِاي ثش ديٌبهيل مَاًتَهي
 ثؿتٛٔ ٝج شض ٜآظاز ،ثؿتٛٔ ٝج ٌبٚؾي ،اضتجبٌ ٔيبٖ زيٙبٔيه والؾيىي  ٚزيٙبٔيه وٛا٘تٔٛي ،تحَٛظٔب٘ئ ،ؼبزِ ٝقطٚزيٍٙط ،ا٘ٛاع پسيسٜٞبي ٚاثؿتٝثٝظٔبٖ ثطاؾبؼ ٞبٔيّت٘ٛيٚ ،اثؿتٍي ظٔب٘ي ٔمبزيط
چكٕساقتي ،حطوت تمسيٕي اؾپيٗ ،زإٔٞ ٝٙجؿتٍي ،ضاثُ ٝػسْ لُؼيت ظٔبٖ -ا٘طغيٕ٘ ،بيف ٚيٍٙط ٚ
ػٍّٕط چٍبِي
 -2اًتگشالّبي اثش ٍ هؼيش
 اثطٔ ،ؿيط  ٚا٘تٍطاَٞبي اثط ٔ ٚؿيطٔ ،ؿيط وٕي ٝٙاثط ،زأ ٝٙا٘تمبَ  ٚتح َٛظٔب٘ي آٖ ،ثٙبوطزٖ  ٚحُا٘تٍطاَٞبي اثط ٔ ٚؿيط ثطاي شض ٜآظاز  ٚشض ٜزض ٔيساٖ ٔطوعي ،اثط ٔ ٚؿيط ٘بقي اظ زٔ ٚيساٖ ٕٞعٔبٖ،
آظٔبيف اقتطٌٖ -طالخ زض غيبة  ٚزض حًٛض ٔيساٖ ٌطا٘ف
ً -3ظشيِ پشاؽ
 پطاـ اظ ضٚي چب ،ٜؾس يهثؼسي ،لبِتثٙسي پسيسٜٞبي پطاـ ،پطاـ چٙسٔؿيط ، ٜتٛاثغ ٌطيٗ ،تمطيتثٛضٖ ،تٛاثغ خعيي حبِتٞبي پطاقيس ٜايؿتب ،خبثٝخبيي فبظ ،تكسيس ٔساضي  ٚضفتبض ظٔب٘ي آٖ ،ػٍّٕط
چٍبِي قبض ،تٛنيف پٛيبيي پطاـ ،زيٙبٔيه ِٔٛىِٛي والؾيىي  ٚوٛا٘تٔٛي
 -4اًتقبالت يل ٍ چٌذفَتًَي ٍاثؼتِثِصهبى
 ا٘تمبالت اِىتط٘ٚي  ٚاضتؼبقي يه  ٚچٙسفٛت٘ٛي اتٓٞب ِٛٔ ٚىَٞٛب ،فٛتٛي٘ٛف زض ٔيساٖٞبي ِيعضييؼيف  ٚلٛي ،ضٚـ ثؿتٛٔ ٝجٕٞ ،سٚؾي حبالتٕٞ ،سٚؾي چٙسوٛا٘تٕي (چطذكي ،اضتؼبقي ٚ
اِىتط٘ٚي)ٚ ،إٞسٚؾي  ٚپٛيبيي ظٔب٘ي خفتقسٌي حبالت

ّ -5ذايت ٍامٌؾّبي ؿيويبيي ثب قطبس تپّبي فوتَثبًيِ (فوتَؿيوي)
 پتب٘ؿيُٞبي زضِٖٛٔٚىِٛي  ٚثيِٗٔٛىِٛي زضض ٚ ٚثيزضض ،ٚضٚـ تحطيه -تؼميت زض ُٔبِؼ ٝپٛيبييحبالت ثطاٍ٘يرت ،ٝتپٞبي فٕتٛثب٘ي ،ٝپطاـ٘ ،فٛش  ٚفطاض ثؿتٞٝبي ٔٛج حبنُ اظ تحطيهٔ ،ؿيطٞبي
ٚاوٙكي ٔرتّف ،فّٛضؾب٘ؽ ذٛزي  ٚاِمبيي ،ا٘تمبَ خٕؼيت حبالت ،ثبظ تٛظيغ چطذكي ،اضتؼبقي
زضِٖٛٔٚىِٛي  ٚضفتبض ظٔب٘ي چٍبِي حبالت
 -6تـذيذ هغٌبطيؼي النتشٍى ٍ ّؼتِ (سٍؽ ػولگش آسايِ چگبلي)
 ٞبٔيّت٘ٛي ،تٛاثغ ٚيػٔ ،ٜمبزيط ٚيػ ٜاؾپيٗ زض ٔيساٖ ٔغٙبَيؿي ،ثطٕٞىٙفٞبي زٚلُجي ،چٟبضلُجي،خفتقسٌي ٘ ٚ Jمف آٟ٘ب زض خبثٝخبيي ،قىبفتٍي تطاظٞبي اؾپيٗ زض ٔيساٖ ٔغٙبَيؿئ ،يساٖ ثؿبٔس
ضازيٛيي ) ،(RFا٘تمبَ ثيٗ حبالت اؾپيٙي (آظٔبيفٞبي  ،)NMR ٚ ESRآضاي ٝچٍبِي ،ضٚـ ػٍّٕطٞبي
چطذكي ،تٛنيف تح َٛظٔب٘ي چٍبِي حبالت اؾپيٙي  ٚا٘ٛاع ظٔبٖٞبي آؾبيف
 -7تحَل صهبًي تَاثغ هَج ّؼتِاي ٍ النتشًٍي
 تٛاثغ ٔٛج ؾبز ،ٜثؿتٛٔ ٝج تهاِىتط ،ٖٚثطٕٞىٙف ثؿتٛٔ ٝج ؾبٔب٘ٞٝبي تهاِىتط٘ٚي ته اتٕي  ٚزٚاتٕي ثب ٔيساٖ قسيس ِيعض فطٚوٛتب ،ٜتح َٛثؿتٛٔ ٝج قجٝشض ٜحطوت ٞؿتٝاي يه ِٔٛىَٞٛبي ز ٚاتٕي ٚ
ؾ ٝاتٕي ذُي  ٚغيطذُي زض ٔيساٖ ِيعض
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
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2- K. T. Hecht, Quantum Mechanics, Springer, New York, 2000.
3- J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, 2nd Ed, Addison-Wesley, Canada, 1994.
4- M. H. Levitt, Spin Dynamics; Basics of Nuclear Magnetic Resonance, Wiley,
Chichester, 2001.
5- R. E. Wyatt, C. J. Trahan, Quantum Dynamics with Trajectories: Introduction to
Quantum Hydrodynamics, Springer, 2005.
6- J. Z. H. Zhang, Theory and Application of Quantum Molecular Dynamics, World
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طيفسنجيمولكولي1
Molecular Spectroscopy I

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي-:
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع :
تجييٗ ٔفبٞيٓ ثٙيبزي ٔ ٚجب٘ي وٛا٘تٔٛي َيفؾٙدي ،تجييٗ انَ َٛيفؾٙديٞبي چطذكي ،اضتؼبقي  ٚضأبٖ
سئَع هطبلت :
- 1هقذهبت
 ٘ٛض  ٚذٛال آَٖ ،يف اِىتطٔٚغٙبَيؽ ،قست تبثف ،پٟٗقسٌي ذَُ ٌٛيفي ،تجسيُ فٛضي٘ ،ٝظطيٌٝطٜٞٚب  ٚوبضثطز آٖ زض اؾترطاج لٛاػس ٌعيٙفٕ٘ ،بيف آضايٝاي ٔؼبزِ ٝقطٚزيٍٙط ،تمبضٖ زض ٞبٔيّت٘ٛي،
ٔؼبزِ ٝقطٚزيٍٙط ِٔٛى َٛز ٚاتٕي ،تمطيت ثٛضٖ -اپٟٙبيٕط ،خساؾبظي حطوتٞب٘ ،ظطي ٝاغتكبـ ٚاثؿت ٝثٝ
ظٔبٖ ،ا٘تٍطاَٞب ،لٛاػس ا٘تربة ٔ ٚؼبزِ ٝقطٚزيٍٙط اتٕي
- 2طيفػٌجي چشخـي
 تحّيُ وٛا٘تٔٛي حطوت چطذكي ِٔٛىَٞٛب ،اؾترطاج لٛاػس ٌعيٙف زض َيف چطذكي ذبِمِٔٛىَٞٛبي زٚاتٕي ،ذُي ،چطذٙس ٜفطفطٜاي ٔتمبضٖ ،فطفطٜاي ٘بٔتمبضٖ  ٚوطٚي
- 3طيفػٌجي استؼبؿي
 تحّيُ وٛا٘تٔٛي حطوت اضتؼبقي ِٔٛىَٞٛبي زٚاتٕيِٛٔ ،ىَٞٛبي چٙساتٕي ،اؾترطاج لٛاػس ٌعيٙفا٘تمبالت اضتؼبقي ِٔٛىَٞٛبي فطفطٜاي ٔتمبضٖ  ٚفطفطٜاي ٘بٔتمبضٖ  ٚوطٚي ،پسيس ٜپيفتفىيه ،پسيسٜ
تكسيس فطٔي ،ا٘تمبالت ٔطوت  ٚلٛاػس ٌعيٙف آٟ٘ب
- 4طيفػٌجي ساهبى
 اٍِٛي والؾيىي پسيس ٜضأبٖ ،اٍِٛي وٛا٘تٔٛي پسيس ٜضأبٖ ،لُجف ٚ ٚالُجفَ ،يفؾٙدي ضأبٖچطذكيَ ،يفؾٙدي ضأبٖ اضتؼبقي -چطذكي ،اؾترطاج لٛاػس ٌعيٙف ا٘تمبالت ضأبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ
٘ظطيٌ ٝطٜٞٚب ،اٍِٛي قستي َيفٞبي ضأبٖ ٔ ٚمبيؿ ٝآٖ ثب اٍِٛي قستي َيفٞبي خصثي

: سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

+
 ٘ساضز:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1- P. F. Bernath, Spectra of Atoms and Molecules, Oxford University Press, 2005.
2- J. Brown and A. Carrington, Rotational Spectroscopy of Diatomic Molecules, Cambridge
Uniersity Press, 2003.
3- J. M. Hollas, Modern Spectroscopy, Wiley, New York, 2004.
4- D. C. Harris, and M. D. Bertolucci, Symmetry and Spectroscopy, An Introduction to
Vibrational and Electronic Spectroscopy, Dover, New York, 1989.
5- N. Levine, Molecular Spectroscopy, Wiley, 1975.

6- P. W. Atkins, and R. S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, 4th Ed., Oxford
University Press, 2005.

طيفسنجيمولكولي2
Molecular Spectroscopy II

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبصِٛٔ :ىِٛي 1

ّذف دسع:
تجييٗ ٔفبٞيٓ  ٚپسيسٜٞبي َيفؾٙدي  ٚوبضثطز آٟ٘ب زض ُٔبِؼ ٝؾبذتبض اتٓٞب ِٛٔ ٚىَٞٛب
سئَع هطبلت:
 -1طيف ػٌجي النتشًٍي اتنّب
 اتٓٞبي تهاِىتط٘ٚي  ٚچٙساِىتط٘ٚي ،تىب٘ ٝظاٚيٝاي اٚضثيتبِي  ٚاؾپيٙي ،تطويت تىب٘ٞٝبي ظاٚيٝاي ٕٚ٘بزٞبي َيفيَ ،يفٞبي ٘كطي  ٚخصثي اتٓٞب ،لٛاػس ٌعيٙف ،اثطات ػبزي  ٚغيطػبزي ظيٕبٖ،
َيفؾٙدي اِىتط٘ٚي يٖٞٛبي اتٕي  ٚاثطات ٘ؿجيتي زض َيفؾٙدي اتٕي
 -2حل هؼبدلِ ؿشٍديٌگش هَلنَل دٍاتوي
 تمطيت ثٛضٖ-اپٟٙبيٕط ،پتب٘ؿيُٞب ِٔٛىِٛي  ٚحبِتٞبي وٛا٘تٔٛي ِٔٛى َٛزٚاتٕي ،ضٚـ زاٟ٘بْ ،ضٚـ٘يٕٝوالؾيىي ) (WKBزض تحّيُ تطاظٞب  ٚحبالت وٛا٘تٔٛي يه پتب٘ؿيُ ػٕٔٛي
 -3طيفػٌجي النتشًٍي هَلنَلّبي دٍاتوي
 ا٘تمبالت زٚلُجي اِىتطيىي اِىتط٘ٚي ،ؾبذتبضٞبي اضتؼبقي  ٚچطذكي ا٘تمبالت اِىتط٘ٚي ،تمبضٖٞبي C∞V D∞h ٚحبالت ِٔٛىَٞٛبي زٚاتٕي  ٚظٚخيت (پبضيت ،)ٝتفىيه  ٚپيفتفىيه ،ؾبذتبض پيٛؾتبض،
ضٚـٞبي ا٘ؼىبؼ  ،RKR ٚخس َٚزظال٘سضظ  ٚؾٕٟيٞبي وٙسٖ ،ا٘تمبالت ػٕٛزي  ٚانُ فطا٘ه-
وٙسٖ ،تٛاِيٞب  ٚپيكطفتٞب ،اٍِٞٛبي خفتقسٌي ٘ٛٞس  ٚتأثيط آٖ ثط َيف اِىتط٘ٚي ِٔٛىَٞٛب
 -4طيفػٌجي النتشًٍي هَلنَلّبي چٌذاتوي
 حبِتٞبي وٛا٘تٔٛي  ٚتطاظٞبي اِىتط٘ٚي ِٔٛىَٞٛبي چٙساتٕي ،تمبضٖ ٞؿتٝاي  ٚتمبضٖ اِىتط٘ٚي،ِٔٛىَٞٛبي ؾ ٝاتٕي ٕٛ٘ ٚزاض ٚاِف ،ضٚـ ٛٞوُ َ ٚيفؾٙدي اِىتط٘ٚي ِٔٛىَٞٛبي زاضاي ؾبٔب٘π ٝ
ٌؿتطز ،ٜؾبذتبض اضتؼبقي ا٘تمبالت اِىتط٘ٚي ،خفتقسٌي اِىتط٘ٚي -اضتؼبقي -چطذكي :اثطات
ٞطظثطي -تّط ،يبٖ -تّط  ٚض٘ -ٝتّط ،فّٛئٛضؾب٘ؽ ،فؿفطؾب٘ؽٌ ،صاضٞبي ثيتبثف ٕٛ٘ ٚزاضٞبي
خبثّ٘ٛؿىي

ِ طيفػٌجي فتَالنتشٍى اتنّب ٍ هَلنَلّب ٍ سٍؽّبي ٍاثؼت-5
ٚ  ؾبذتبض اضتؼبقي،ٜغٖٚ اٚدي اِىتطٙ َيفؾ، ايىؽٝضؾب٘ؽ اقؼّٛدي فٙ َيفؾ،ٖٚاِىتطٛدي فتٙ َيفؾح خبٔساتُٛ٘ي ؾٚاِىتطٛتٛدي فٙ َيفؾٚ ٕٗپٛ وٝ لًيٚ ٘فٛ َيف ي،ٖٚاِىتطٛبي فتٞچطذكي َيف
 طيفػٌجي ليضسي-6
سٙ چ،نقس٘يٛ وٚ بي ضٍ٘يٞ ِيعض،بٜٞٛ لفُوطزٖ قي،Q  وّيس،ض ِيعضٛ٘ ِيسٛبي تٞـٚ ضٚ  ِيعضٜ پسيس)بيًٕٞٙٞبٞ( بيُِٞيس ٘ؿٛ تٚ بي قسيسٞ ِيعض،)زيٛضؾب٘ب (زيٕٝبي ٘يٞ ِيعض، خبٔسٚ  ِيعض ٌبظيٕٝ٘ٛ٘
دي ِيعضيٙ َيفؾ،ٖٚاِىتطٛدي فتٙ َيفؾ،٘يٛسفتٙ تحطيه چ،ٖدي ضأبٙ وبضثطز ِيعض زض َيفؾ،ثبالتط
ٚ ٝثب٘يٛ اضتؼبقي فٕت-٘يٚدي اِىتطٙ ظٔبٖ َيفؾٝ ثٝاثؿتٚ بيٞسٙ فطآي،بي ٌصاضٌٞٝ٘ٛ  تؼميت-تحطيه
ِيِٛىٛٔ ٚ بي اتٕيٜٞٛب زض پطتٌٞٝ٘ٛ ٝ ُٔبِؼ،ٝثب٘يٛآت
:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

+
 ٘ساضز:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1- P. F. Bernath, Spectra of Atoms and Molecules, Oxford University Press, 2005.
2- J. M. Hollas, Modern Spectroscopy, Wiley, New York, 2004.
3- D. C. Harris, M. D. Bertolucci, Symmetry and Spectroscopy, An Introduction to
Vibrational and Electronic Spectroscopy, Dover, New York, 1989.
4- N. Levine, Molecular Spectroscopy, Wiley, New York, 1975.
5- M. Ellis, M. Feher, T. G. Wright, Electronic and Photoelectron Spectroscopy,
Cambridge University Press, 2005.
6- H. Lefebvre-Brion, R. W. Field, The Spectra and Dynamics of Diatomic Molecules,
Elsevier, Netherland, 2004.
7- Z. B. Maksić (Editor) Molecular Spectroscopy, Electronic Structure, and
Intramolecular Interactions (Theoretical Models of Chemical Bonding, Part 3)
Springer, Berlin, 1991.
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فشآيٌذّبي ثشگـتًبپزيش
Irreversible Phenomena

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص :تطٔٛزيٙبٔيه آٔبضي 1

ّذف دسع:
تجييٗ ٔفبٞيٓ  ٚپسيسٜٞبي غيطتؼبزِي  ٚثطٌكت٘بپصيط (زيسٌبِٛٔ ٜىِٛي -آٔبضي)  ٚوبضثطزٞبي آٖ
سئَع هطبلت:
 -1هقذهبت
 لٛا٘يٗ ثمبء ،تطٔٛزيٙبٔيه (تِٛيسٔ ،هطف ا٘طغي  ٚآ٘تطٚپي)ٔ ،ؼبزالت ٘بٚيط -اؾتٛوؽ ،لًي ٚ ٝضٚاثٍا٘عاٌط -وبظيٕيطٔ ،ؼبزِِ ٝيٚٛيُ والؾيىي ،ضٚاثٍ پسيسٜقٙبؾي ذُي  ٚغيطذُئ ،ؼطفي پسيسٜٞبي
ثطٌكت٘بپصيط يهتبيي  ٚزٚتبيي ،تطٔٛزيٙبٔيه آٔبضي ٘ ٚتبيح آٖ (تبثغ تٛظيغ  ٚا٘ٛاع ٔدٕٛػٞٝب)
 -2حشمت ثشاًٍي ٍ هؼبدلِ الًظٍى
 ٘ظطي ٝا٘يكتيٗٔ ،ؼبزِ ٝفٛوط -پال٘ه  ٚحُ آٖ ،حطوت ثطا٘ٚي (ا٘تمبِي ،چطذكي ،تبذٛضزٌي پّيٕطٞب ٚاضتؼبقي)ٕٞ ،جؿتٍي پسيسٜٞب  ٚظٔبٖ ٕٞجؿتٍي ،حبفظ ٝپسيسٜٞب ،پسيسٜٞبي ثيحبفظٔ( ٝبضوٛفي-
ٌبٚؾي) ،پسيسٜٞبي حبفظٝزاضٛ٘ ،ف ٚ ٝا٘ٛاع آٖ  ٚلًي ٝافتٚذيع -اتالف
 -3هؼبدلِ ثَلتؼوي ٍ ًظشيِ جٌجـي
 -اثجبت ،تٛنيف  ٚتفؿيط ٔؼبزِ ٝثِٛتؿٕٗ ،ػٍّٕط ثطذٛضز ،حبِت تؼبزَ ،آ٘تطٚپي  ٚلًيٝ

 ،Hپبؾدٞبي

ٔحّي ٔبوؿِٛي ،ضٚـ ٔبوؿٌ -َٛطاز  ٚاضتجبٌ ٔؼبزِ ٝثِٛتؿٕٗ ثب ٔؼبزِ ٝفٛوط -پال٘ه
 -4حل ػوَهي هؼبدلِ ثَلتؼوي
 ثؿٍ چبپٕٗ -ا٘ؿىٛي ،يطايت ا٘تمبِي ،تٛنيف پسيسٜٞبي ضؾب٘بيي ٌطٔبيي ٌ ٚطا٘طٚئ ،ؼبزِ ٝتىب٘ٝثطاي خطيبٖ اليٝي ؾيبَ ِغعاٖ ،ذُيؾبظي ػٍّٕط ثطذٛضز  ٚتجسيُ فٛضيٝي آٖ ،حُ ٚضزقي ،تٛاثغ ٚيػٜ
ػٍّٕط ثطذٛضز ذُيقس ٚ ٜذٛال آٖ ،ذٛال تمبض٘ي ػٍّٕط ثطذٛضز ،لًي ٝا٘عاٌط  ٚتمبضٖ ظٔبٖ-
فًبي ػٍٕط ثطذٛضز
 -5هؼبدلِ ثَلتؼوي خطي ؿذُ ٍ هؼبدلِ ثَلتؼوي ػوَهي
 ذُيؾبظي ٔؼبزِ٘ ٝبٚيط-اؾتٛوؽ ٔ ٚؼبزِ ٝثِٛتؿٕٗ ،حُ اغتكبقي (اذتالِي) ثطاي ٔؼبزِٔ ٝمساض ٚيػ،ٜحُ چٙسخّٕٝائ ،مبزيط اِٚي ٚ ٝقطايٍ ٔطظي ،اؾتفبز ٜاظ تٛاثغ ٌطيٗ زض تجسيُ  ٚؾبزٜؾبظي ٔؼبزِٝ

 ،BGKا٘ٛاع

ثِٛتؿٕٗ ،ؾّؿّٝي ٔؼبزالت ٔ ،BBCKYؼبزِِ ٝيٚٛيُ ٔ ٚؼبزالت ٘ظطي ٝخٙجكئ ،ؼبزِٝ

ػٍّٕطٞب ،حُ ؾّؿّٔ ٝؼبزالتُٔ ،بِؼ ٝضفتبض ظٔب٘ي پبؾدٞب  ٚلٛا٘يٗ ثمبء اظ زيسٌبٔ ٜؼبزِ ٝثِٛتؿٕٗ
 -6افتٍخيض ٍ اتالف
 ٔدٕٛػٞٝبي تؼبزِي  ٚافتٚذيعٞبي ح َٛحبِت تؼبزَ ،تؼبزَ ٔٛيؼي اظ ٍ٘بٔ ٜىب٘يه وٛا٘تٔٛي٘ ،ظطيٝپبؾد (ايؿتب ،پٛيب  ٚذُي) ،ضٚاثٍ وٛثٌ -ٛطيٗ ،پسيسٜٞبي ٘فٛش ،ضؾب٘بيي ٌطأبيي ٌ ٚطا٘طٚي،
ٔدٕٛػٞٝبي غيطتؼبزِئ ،ؼبزالت ٞيسضٚزيٙبٔيه  ٚفطآيٙسٞبي آؾبيف
 -7تَاثغ ّوجؼتگي ٍ ضشايت اًتقبل
 ٕٞجؿتٍيٞبي ٔؿتمُ اظ ظٔبٖ ٚ ٚاثؿت ٝث ٝظٔبٖ ،تٛاثغ ٕٞجؿتٍي اظ ٍ٘بٔ ٜؼبزِ ٝثِٛتؿٕٗ  ٚثؿٍ ذٛقٝاي،ثطذٛضزٞبي زٚتبيي  ٚؾٝتبيي  ٚذٛال ا٘تمبِي ٌبظٞبي وبُٔ  ٚحميمي
 -8ديٌبهيل مَاًتَهي
 ػٍّٕط ِيٚٛيُ وٛا٘تٔٛئ ،ؼبزِ ٝفٛوط -پال٘ه٘ ،بٕٞسٚؼ قسٖٔ ،ؼبزالت ثالخ ،پطاـ وٛا٘تٔٛيٚ ،اوٙفقيٕيبيي  ٚؾُح ٔمُغ ثطذٛضز
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
1- J DeGroot, P. Mazur, Nonequil. A. McLennan, Nonequilibrium Statistical
Thermodynamics, Prentice Hall, New Jersey, 1989.
2- R. Zwanzig, Nonequilibrium Statistical Mechanics, Oxford University, Oxford, 2001.
3- B. C. Eu, Nonequilibrium Statistical Mechanics: Ensemble Method, Kluwer, Netherland,
1998.
4- Y. Oono, Introduction to Nonequilibrium Statistical Thermodynamics, Univ. of Illinois,
2003.
5- S. R.ibrium Thermodynamics, Dover, New York, 1986.

مباحثويژهدرشيميفيشيك
Special Topics in Physical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اذتيبضي
ّذف دسع:
آقٙبيي ثب آذطيٗ پيكطفتٞبي ػّٕي زض قيٕيفيعيه
سئَع هطبلت:

ُٔبِت ٔطث ٌٛزض ٞط تطْ تٛؾٍ اؾتبز زضؼ پيكٟٙبز  ٚپؽ اظ تأئيس زض ٌط ٜٚتسضيؽ ٔيقٛز.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
خسيستطيٗ ٔٙبثغ ٔؼتجط زض ظٔي ٝٙقيٕي  ٚثٚ ٝيػ ٜقيٕيفيعيه

مكانيكآماريجامذات
Statistical Mechanics of Solids

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اذتيبضي

پيؾًيبص :تطٔٛزيٙبٔيه آٔبضي 2

ّذف دسع:
ُٔبِؼٝي ؾيؿتٓٞبي خبٔس اظ زيسٌبٔ ٜىب٘يه آٔبضي
سئَع هطبلت:
 -1اكَل هنبًيلآهبسي
 حبِت تطٔٛزيٙبٔيىئ ،مبيؿ ٝحبِت ٔبوطٚؾىٛپئ ،يىطٚؾىٛپي ،ضاثُ ٝثيٗ آٟ٘بٔ ،دٕٛػٞٝب ،ذالنٝاي اظتؼبضيف احتٕبالت ،آ٘تطٚپي آٔبضي ،لب٘ ٖٛز ْٚتطٔٛزيٙبٔيه  ٚافت  ٚذيعٞب
 -2آهبسّبي رسُ
 تٛاثغ تٛظيغ شضات ،آٔبضٞبي شض ،ٜتطٔٛزيٙبٔيهٌ ،بظ ايسٜآَ -آٔبضٞبي شض ٜاظ ٔدٕٛػ ٝوب٘٘ٛي ثعضي،ٕ٘بيف زا٘ؿيت ٝحبِتٞب ،تٛظيغ ؾطػت ٔبوؿٌ ،َٛبظ ايسٜآَ زٚثؼسي ،شضات ٔؿتمُ  ٚظيطؾيؿتٓٞب
 -3ثلَسّبي ّوبٌّگ
 ٔسَ ٕٞب ،ًٙٞظ٘ديط ذُي تهاتٕي ،تدعي ،ٝتحّيُ قي ٜٛػبزي ،تبثغ تمؿيٓ ،ا٘طغي آظاز ثّٛض ٕٞب،ًٙٞٔؼبزالت ظطفيت ٌطٔبيي ػبْٔ ،سَ ا٘يكتبيٗ ،ثطٟٕٙٞي ٘ٛؾب٘بت ا٘يكتبيٗٔ ،سَ زثبي ،ا٘طغي زثبي ،ظطفيت
ٌطٔبيي ،ضاثُ ٝثيٗ زٔبي ٔكره ٝا٘يكتبيٗ ،زثبئ ،مبيؿ٘ ٝظطي ٝزثبي ثب تدطثٌ ٚ ٝبظ فٖٛٙ
 -4خَاف ًبّوبٌّگي ٍ هؼبدلِ حبلت
 ا٘طغي پتب٘ؿيُ ثّٛض ،ذٛال ٘بٕٞبٍٙٞي  ٚفطييٌ ٝط٘ٚيؿٗ (  ،)Gruneisenظطفيت ٌطٔبيي زض فكبض ثبثت،٘ظطي ٝزثبي  ٚفطييٌ ٝط٘ٚيؿٗ٘ ،بٕٞبٍٙٞي اضتؼبقي ٘ ٚظطي ٝپبضأتط ٌط٘ٚيؿٗ
ً -5ظشيِ النتشٍى آصاد دس فلضات ٍ ًيوِّبديّب
 اِىتطٖٞٚبي آظاز زض فّعات ،آٔبضٞب ثطاي ٌبظ اِىتط ،ٖٚتٛظيغ اِىتطٖٞٚبي آظاز ،ذٛال تطٔٛزيٙبٔيىي ٌبظاِىتط ٖٚآظاز ،ظطفيت ٌطٔبيي اِىتط٘ٚي زض فّعاتٔ ،ؼبزِ ٝحبِت ٌبظ اِىتط ٖٚآظاز٘ ،ظطي ٝتٔٛبؼ -فطٔي،
ٔطٚضي ثط ٘تبيح ٘ظطي ٝپي٘ٛس ،ؾُٛح ٘بذبِهي زض ٘يٕٞٝبزيٞب ،تٛظيغ اِىتط ٖٚزض زض ٘يٕٞٝبزيٞبي شاتي،

آٔبضٞبي اِىتط ٖٚزض ٘يٕٞٝبزيٞبي شاتي ،لب٘ ٖٛػُٕ خطْ زض ٘يٕٞٝبزيٞبي شاتي ،ضاثُ ٝثيٗ تطاظ فطٔي ٚ
غّظت ٘بذبِهي
ً -6ظشيِ جٌجـي -آهبس اًتقبل النتشٍى
 اِىتطٖٞٚبي آظاز زض ٔيساٖٞبي ذبضخيٌ ،طازيبٖٞبي زٔبيي ،قي ٜٛخٙجكي آٔبضٔ ،ؼبزِ ٝا٘تمبَ ثِٛتؿٕٗ،ٔؼبزالت قبض فطٔبَٞ ،سايت اِىتطيىي فّعاتٞ ،سايت حطاضتي ،لب٘ ،Wiedemann-Franz ٖٛاثط ٕٞسٔبي
ٞ ٚ Hallسايت اِىتطيىي زض ٘يٕٞٝبزيٞب
 -7آليبطّبي ًظن -ثيًظن
 ؾبذتبضٞبي ٘ظٓ -ثي٘ظٓ ،ا٘تمبَ ٘ظٓ ،ثي٘ظٓ ،تٛنيف زضخ٘ ٝظٓ ،تبثغ تمؿيٓ ٘ظٓ ،ثي٘ظٓ ،ضٚـ ويطوٚٛز( ،)Kirkwoodتمطيت ثطاي ٚيّيبْ ،تمطيت ِحظ ٝثب٘ٛي ،ٝتمطيت قجٝقيٕيبيي ٔ ٚمبيؿ ٝثب تدطثٝ
ً -8ظن هغٌبطيؼي
 پبؾد ٔغٙبَيؿي ،پبضأغٙبَيؿي ٌكتبٚضٞبي ٔؿتمُ ،پبضأغٙبَيؿي اِىتطٖٞٚبي آظاز ،فطٔٚغٙبَيؿي :تئٛضئيساٖ ٔتٛؾٍٔ ،سَ ايعي ًٙثطاي فطٔٚغٙبَيؿي ،يسفطٔٚغٙبَيؿي :تئٛضي ٔيساٖ ٔتٛؾٍ  ٚأٛاج اؾپيٗ
 -9تؼبدل فبص
 -تؼبزَ فبظ زض ؾيؿتٓٞبي يه ؾبظ٘سٜائ ،سَ ٚاٖزضٚاِؽ ،تهؼيس ،حبِت ٔبيغ ،آ٘تطٚپي

،Communal

اضتؼبقبت ،شٚة ،شٚة ٘ ٚظطئ ٝحّ َٛثب لبػس ٜآِيبغٞبي زٚتبيي
ً -10وبّبي ثحشاًي ٍ ٌّجبسػبصي هجذد گشٍُ ))Renormalization Group

 ٔسَٞبي ٔؼبزَ٘ ،مبٌ ثحطا٘ي ،تئٛضي  ، Landauثؿٍ ويطوٚٛز ،افتٚذيعٞبٕٞ ََٛ ،جؿتٍي ،ظ٘ديطآيعي ًٙتهاتٕيٙٞ ،دبضؾبظي ٔدسز ٔسَ آيعي ًٙيهثؼسي ،ؾبذتبض

ٔ ،Kadanoffميبؼثٙسي،

ٙٞدبضؾبظي ٔدسز ٌط ٚ ٜٚاػساز
 -11ػطَح ٍ ثيي ػطحّب
 ٔفبٞيٓ اؾبؾي ،تطٔٛزيٙبٔيه ثيٗؾُح ،تطٔٛزيٙبٔيه خصة ثط ؾُٛح خبٔس ،چؿجٙسٌي ،پيٛؾتٍي٘ ،مُٝثحطا٘يٕ٘ ،بي ثحطا٘ي ثطاي وكف ؾُحي ،خصة تهاليٕٞ :ٝسٔبي الٍٕ٘ٛيط ،خصة تهالي :ٝاليٝ
ٔتحطن ،خصة چٙساليٕٞ :ٝسٔبي  ٚ B.E.Tخساؾبظي ٘بذبِهيٞب زض ثيٗؾُٛح
 -12حفشات ٍ ؿنبفّب دس ثلَسّبي تلاتوي
 ا٘تربة ٔدٕٛػ ،ٝغّظت حفطات ،ا٘طغي آظاز ثّٛض ،حفطات ،تٛاثغ تطٔٛزيٙبٔيىي ،تٛاثغ تكىيُ حفطٚ ٜثطذي ٘تبيح ػسزي
ً -13ققّبي ًقطِاي دس آليبطّبي سقيق
 تفبؾيط ػبْ ،قٕبضـ آٔبضي ثطاي ٘ممٞبي خبيٍعيٙي ،فطٔ َٛغّظت ٘مم ثطاي ٘ممٞبي خبيٍعيٙي،پبيؿتٍي  Quenched-inآِيبغٞبي زٚتبيي ضليك ،ثطذي ٘ظطيٞٝبي ػبْ  ٚتطٔٛزيٙبٔيه آِيبغ ضليك
ً -14فَر دس ثلَسّبي ػبدُ

 فطوب٘ؽ پطـ زض،شٛ يطايت ٘ف،بي اتٕيٞ پطـ،ا٘يٗ فيهٛ ل،َ احتٕبالت ا٘تمب،شٛا٘يٗ تدطثي ٘فٛ لشٛ يطايت ٘فٚ  خؿٕي فطوب٘ؽ پطـ،سٙ چٝ ٘ظطي،يهثؼس
:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

 ٘ساضز:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1- L. A. Girifalco, Statistical Mechanics of Solids, Oxford University Press, 2000.
2- M. Plischke, B. Bergersen, Equilibrium Statistical Physics, 3rd Ed. World Scientific,
2005.
3- L. D. Landau, E. M. Lifshitz, Statistical Physics, 3rd Ed. Part:1, 2, Pergamon Press, New
York, 1981.

سميناركارشناسيارشذ
MSc. Seminar

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي1 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِعأي
ّذف دسع:

تجييٗ ان َٛا٘تربة يه ٔٛيٛع ػّٕي ،خٕغآٚضي اَالػبت ٔطتجٍ ثب آٖ ٔٛيٛع  ٚاضائٝي آٖ
سئَع هطبلت:
زض ايٗ زضؼ ٘ح ٜٛخٕغآٚضي اَالػبت 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 ٔٛيٛػبت ضٚظ قيٕي ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜپؽ اظ خٕغآٚضي اَالػبت ٔطتجٍ ثب آٖ ٔٛيٛع ،آٖ
ضا ث ٝنٛضت يه ؾرٙطا٘ي ػّٕي ػٕٔٛي اضائٔ ٝيٕ٘بيس .ا٘تربة ٔٛيٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض
چبضچٛة ٔمطضات ٔهٛة ٌط ٜٚقيٕي ا٘دبْ ٔيٌيطز.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع ؾٕيٙبض

سميناردكتزي
PhD. Seminar

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي1 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِعأي
ّذف دسع:

تجييٗ ان َٛا٘تربة يه ٔٛيٛع ترههي ،خٕغآٚضي اَالػبت ٔطتجٍ ثب آٖ ٔٛيٛع  ٚاضائٝي آٖ
سئَع هطبلت:
زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اظ اؾبتيس ٌط ٜٚيىي اظ ٔٛيٛػبت ترههي قيٕيفيعيه ضا ا٘تربة وطزٚ ٜ
پؽ اظ خٕغآٚضي اَالػبت ٔطتجٍ ثب آٖ ٔٛيٛع ،آٖ ضا ث ٝنٛضت يه ؾرٙطا٘ي  ٚتطخيحبً ث ٝظثبٖ اٍّ٘يؿي
اضائٔ ٝيٕ٘بيس .ا٘تربة ٔٛيٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض چبضچٛة ٔمطضات ٔهٛة ٌط ٜٚقيٕي
ا٘دبْ ٔيٌيطز.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع ؾٕيٙبض

پاياننامهكارشناسيارشذ
MSc. Dissertation

تؼذاد ٍاحذ ػولي6 :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي- :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِعأي
ّذف دسع:

ثطذٛضزاضي زا٘كد ٛاظ تٛإ٘ٙسي الظْ ثطاي ا٘دبْ پػٞٚف
سئَع هطبلت:
زض ايٗ زضؼ زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي اؾتبز ضإٙٞب يه پطٚغ ٜتحميمبتي زض يىي اظ قبذٞٝبي قيٕيفيعيه ضا
ا٘تربة  ٚثٌ ٝطٔ ٜٚؼطفي ٔيٕ٘بيسٌ.ط ٜٚثب زض٘ظط ٌطفتٗ ٔؼيبضٞبي تبظٌي ٛ٘ ٚآٚضي ٔٛيٛع  ٚيب إٞيت
وبضثطزي آٖ ٔٛيٛع ضا تهٛيت ٔيٕ٘بيس.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع پبيبٖ ٘بٔٝ

پاياننامهدكتزي
PhD. Dissertation

تؼذاد ٍاحذ ػولي20 :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي- :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِعأي
ّذف دسع:

ايدبز تٛا٘بئيٞبي الظْ زض زا٘كد ٛثطاي ا٘دبْ پػٞٚف ٔؿتمُ زض يه ظٔيٝٙي ترههي قيٕي
سئَع هطبلت:
زض ايٗ زضؼ زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي اؾتبز ضإٙٞب يه ٔٛيٛع تحميمبتي زض ظٔي ٝٙقيٕيفيعيه ضا ا٘تربة
وطز ٚ ٜ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 ٔٛيٛع  ٚتٛإ٘ٙسي زا٘كد ٛپيكٟٙبزي ٝتهٛيت قس ٚ ٜزا٘كدٚ ٛاضز ٔطحّٝ
ػّٕي پيكٟٙبزئ ٝيٌطزز.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع پبيبٖ ٘بٔٝ

سمينار1كارشناسيارشذ(آموسشمحور)
MSc. Seminar 1

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي2 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِعأي
ّذف دسع:

تجييٗ ان َٛا٘تربة يه ٔٛيٛع ػّٕي ،خٕغآٚضي اَالػبت ٔطتجٍ ثب آٖ ٔٛيٛع  ٚاضائٝي آٖ
سئَع هطبلت:
زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اظ اؾبتيس ٌط ٜٚيىي اظ ٔٛيٛػبت ضٚظ ٌطايف ضا ا٘تربة وطز٘ ٚ ٜحٜٛ
خٕغآٚضي اَالػبت زض ٔٛضز ايٗ ٔجحث ػّٕي  ٚاضائٝي آٖ ث ٝنٛضتٞبي ٔرتّف ٔب٘ٙس پٛؾتط ،ؾرٙطا٘ي ٚ
يب ٔمبِ ٝث ٝا ٚآٔٛظـ زازٔ ٜيقٛز .پؽ اظ خٕغآٚضي اَالػبت ٔطتجٍ ثب آٖ ٔٛيٛع ،آٖ ضا ث ٝنٛضت يه
ؾرٙطا٘ي ػّٕي ػٕٔٛي اضائٔ ٝيٕ٘بيس .ا٘تربة ٔٛيٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض چبضچٛة ٔمطضات
ٔهٛة زا٘كٍب ٜا٘دبْ ٔيٌيطز.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع ؾٕيٙبض


سمينار2كارشناسيارشذ(آموسشمحور)
MSc. Seminar 2

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي2 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِعأي
ّذف دسع:

اضائ ٚ ٝتسٚيٗ يه ٔٛيٛع ترههي  ٚخٕغآٚضي اَالػبت ٔطتجٍ ثب آٖ
سئَع هطبلت:
زا٘كد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اظ اؾبتيس ٌط ٜٚيىي اظ ٔٛيٛػبت ترههي ٌطايف ضا ا٘تربة وطز ٚ ٜپؽ اظ
خٕغآٚضي اَالػبت ٔطتجٍ ثب آٖ ٔٛيٛع ،آٖ ضا  ٓٞث ٝنٛضت ؾرٙطا٘ي ٓٞ ٚ

ث ٝنٛضت ٔس ٖٚاضائٝ

ٔيٕ٘بيس .ا٘تربة ٔٛيٛع ،اضائٝي آٖ  ٚاضظيبثي زا٘كد ٛزض چبضچٛة ٔمطضات ٔهٛة زا٘كٍب ٜا٘دبْ
ٔيٌيطز.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ساضز
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خسيس ٔ ٚؼتجط ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع ؾٕيٙبض

