ثشًبهِ آهَصضي
دٍسُّبي تحصيالتتىويلي
سضتِ ضيويتجضيِ

- 1همذهِ
ثبسَخِ ثِ ديـشفز سٍصافضٍى ػلن ؿيوي ٍ اّويز ايي ػلن دس خَاهغ ثـشي ،دشٍسؽ ًيشٍّبي
هشخلق ،هشؼْذ ٍ آگبُ اص لضٍهبر اٍليِ يه خبهؼِ دس حبل سَػؼِ هيثبؿذ .دس ايي ساػشب سأػيغ سؿشِّبي
هخشلف دس دٍسُّبي سحليالرسىويلي سؿشِ ؿيوي دس داًـگبُ اكفْبى دس دػشَس وبس لشاس گشفز ٍ
ػشفللّبي هشثَط ًيض سؼشيف گشديذ .ثشًبهِ دسػي ٍ آهَصؿي سٌظين ؿذُ ثشاي دٍسُّبي
سحليالرسىويلي وِ ؿبهل آهَصؽّبي ًظشي ٍ ػولي هيثبؿذ ثِ گًَِاي اػز وِ اًشظبس هيسٍد
داًؾآهَخشگبى ايي سؿشِّب ثشَاًٌذ سَاًبييّبي الصم دس صهيٌِّبي آهَصؿي ،دظٍّـي ٍ كٌؼشي سا داؿشِ
ثبؿٌذ ٍ اص هٌبثغ ٍ اػشؼذادّبي هَخَد دس وـَس ثِ ثْششيي ؿىل اػشفبدُ ًوبيٌذ.
 -2ضشٍست ٍ اّويت
ثب ثشسػي دسٍع همبعغ سحليالرسىويلي سؿشِ ؿيوي ٍ ثحث ٍ سجبدلًظش ثب هشخللبى گشٍُ ٍ
كبحتًظشاى دس ػبيش گشٍُّبي ؿيوي وـَس ٍ هغبلؼِ ثشًبهِّبي آهَصؿي داًـگبُّبي هؼشجش خْبى ايي
ًشيدِ حبكل ؿذ وِ ثشًبهِّبي فؼلي دٍسُّبي سحليالرسىويلي ًيبص ثِ سغييش اػبػي داؿشِ ٍ دس ًظش گشفشي
ؿيوي ثِ ػٌَاى يه سؿشِ ثب دٌح گشايؾ ؿيويآلي ،ؿيويدليوش ،ؿيويسدضيِ ،ؿيويفيضيه ٍ ؿيويهؼذًي
سمشيجبً هٌؼَخ ؿذُ اػز .ثش ايي اػبع سخللي ؿذى ثيـشش ثشًبهِّبي آهَصؿي دس دٍسُّبي
سحليالرسىويلي ٍ سَخِ ٍيظُ ثِ دسٍع هشسجظ ثب صهيٌِّبي خذيذ ٍ ثِ سٍص ػلوي ٍ دسٍػي وِ ثِ فشاّن
ؿذى صهيٌِّبي سحميمبسي ثيي سؿشِاي هياًدبهذ ،ضشٍسي هيثبؿذ.
 -3تؼشيف
دٍسُّبي سحليالرسىويلي ؿيوي داًـگبُ اكفْبى دٍسُاي ثب سؿشِّبي سخللي دٌحگبًِ (ؿيويآلي،
ؿيويدليوش ،ؿيويسدضيِ ،ؿيويفيضيه ٍ ؿيويهؼذًي) اػز وِ هـخلبر ّش سؿشِ ثب دسٍع اخشلبكي
آى سؿشِ ٍ هحشَاي دبيبىًبهِ سؼييي هيگشدد .دس ّش سؿشِ هدوَػِاي اص دسٍع سخللي -الضاهي ،دسٍع
اًشخبثي ،ػويٌبس ٍ دبيبىًبهِ ثِ ًحَي اسائِ هيگشدد وِ ػوز ٍ ػَي سحميمبر دس وٌبس آهَصؽ ؿىل
وبهلي گشفشِ ٍ ؿخق سا ثشاي اثذاع ٍ خالليز دس صهيٌِّبي هخشلف ٍ وبسثشد ػلن ؿيوي دس كٌبيغ آهبدُ
هيوٌذ .اسىبء ثِ ًفغ ٍ لَُ اثشىبس ٍ دظٍّؾ دس داًـدَ ثشاي اًدبم سحميك هؼشمل دس ؿيوي سؿذ هييبثذ ٍ
افضايؾ سَاًبيي ٍ هْبسر اٍ سا ثِ هٌظَس احشاص هؼئَليزّبي ؿغلي دس ػغح يه كبحتًظش دس يىي اص
صهيٌِّبي سخللي ثبسَخِ ثِ ًيبصّبي خبهؼِ (سشثيز وبدس آهَصؿي ٍ دظٍّـي هَسد ًيبص داًـگبُّب ٍ
هإػؼبر سحميمبسي دٍلشي ٍ غيشدٍلشي) ثِ ّوشاُ خَاّذ داؿز.

ٍ -4احذّبي دسسي
 -1-4دٍسُّبي وبسضٌبسياسضذ ضيوي

سؼذاد ول ٍاحذّبي دسػي دٍسُّبي وبسؿٌبػياسؿذ ؿيوي دس سؿشِّبي هخشلف

ٍ 28احذ

اػز وِ ثشاي دٍسُّبي آهَصؿي ٍ دظٍّـي ؿبهل ٍ 12احذ اكلي سخلليٍ 9 ،احذ اخشيبسي1 ،
ٍاحذ ػويٌبس ٍ ٍ 6احذ دبيبىًبهِ هيثبؿذ ٍ ثشاي دٍسُّبي آهَصؽهحَس ؿبهل

ٍ 12احذ اكلي

سخلليٍ 12 ،احذ اخشيبسيٍ 4 ،احذ ػويٌبس هيثبؿذ.
اًشخبة دشٍطُ سحميمبسي دس سؿشِّبي هخشلف ؿيوي ثب ًظش اػشبد ساٌّوب ٍ هَافمز گشٍُ اًدبم
هيگيشد .ثبسَخِ ثِ اّويز سحميمبر ٍ ًَآٍسي دس داًؾ ؿيوي سَكيِ هيگشدد وِ دس ايي اًشخبة
حشياالهىبى ًىبر صيش سػبيز ؿَد:
 -1سٍؽ يب ساُحل هَسدًظش داساي سبصگي ٍ ًَآٍسي ثبؿذ.
 -2هَضَع ٍ عشح هَسدًظش دس خْز ؿٌبخز يب سفغ هـىالر خبهؼِ ثبؿذ.
داًـدَيبى دٍسُّبي آهَصؿي ٍ دظٍّـي ّش سؿشِ ثبسَخِ ثِ هَضَع دبيبىًبهِ ٍ ًظش گشٍُ
هيسَاًٌذ ووجَد ٍاحذّبي آهَصؿي خَد سا (سب ػمف ٍ 9احذ) ،اص خذٍل دسٍع اخشيبسي سؿشِ
هشثَط ٍ يب خذٍل دسٍع اكلي سخللي دوششي سؿشِ خَد ٍ دس هَاسد خبف ثب ديـٌْبد اػشبد
ساٌّوب ٍ سأئيذ گشٍُ (حذاوثش سب ػمف

ٍ 6احذ دسػي) اص دسٍع اسائِ ؿذُ دس ػبيش سؿشِّبي

هلَة داًـگبُ اكفْبى اخز ًوبيٌذ.
دسخلَف ػويٌبسّبي دٍسُ آهَصؽ هحَس اًشخبة هَضَع ،اسائِي آى ٍ اسصيبثي داًـدَ دس
چبسچَة همشسار هلَة داًـگبُ اًدبم هيگيشد.
 -2-4دٍسُّبي دوتشي ضيوي

سؼذاد ول ٍاحذّبي دسػي دٍسُ دوششي ؿيوي دس سؿشِّبي هخشلف ٍ 36احذ اػز وِ ؿبهل
ٍ 6احذ اكلي سخلليٍ 9 ،احذ اخشيبسيٍ 1 ،احذ ػويٌبس ٍ ٍ 20احذ دبيبىًبهِ هيثبؿذ.
اًشخبة هَضَع دبيبىًبهِ دس سؿشِّبي هخشلف ؿيوي ثب ًظش اػشبد ساٌّوب ٍ هَافمز گشٍُ اًدبم
هيگيشد .ثبسَخِ ثِ اّويز سحميمبر ٍ ًَآٍسي دس داًؾ ؿيوي سَكيِ هيگشدد وِ دس ايي اًشخبة
حشياالهىبى ًىبر صيش سػبيز ؿَد:
 -1سٍؽ يب ساُحل هَسدًظش داساي سبصگي ٍ ًَآٍسي ثبؿذ.
 -2هَضَع ٍ عشح هَسدًظش دس خْز ؿٌبخز يب سفغ هـىالر خبهؼِ ثبؿذ.
داًـدَيبى ّش سؿشِ ثبسَخِ ثِ هَضَع دبيبىًبهِ ٍ ًظش گشٍُ هيسَاًٌذ ووجَد ٍاحذّبي
آهَصؿي خَد سا (سب ػمف ٍ 9احذ) ،اص خذٍل دسٍع اخشيبسي سؿشِ هشثَط ٍ دس هَاسد خبف ثب
ديـٌْبد اػشبد ساٌّوب ٍ سأئيذ گشٍُ (حذاوثش سب ػمف ٍ 6احذ دسػي) اص دسٍع اسائِ ؿذُ دس ػبيش
سؿشِّبي هلَة داًـگبُ اكفْبى اخز ًوبيٌذ.

 -1سؼذاد ول ٍاحذ دسػي دٍسُ وبسؿٌبػياسؿذ ؿيوي ٍ 28احذ ٍ ثشاي وليِ سؿشِّب ثِ ؿشح صيش هيثبؿذ.
دورههايآموزشيوپژوهشي
تؼذاد ٍاحذ
دسٍع اكلي سخللي

12

دسٍع اخشيبسي

9

ػويٌبس

1

دبيبىًبهِ

6
28

جوغ


دورههايآموزشمحور
تؼذاد ٍاحذ
دسٍع اكلي سخللي

12

دسٍع اخشيبسي

12

ػويٌبس

4
جوغ

28

 -2سؼذاد ول ٍاحذ دسػي دٍسُ دوششي ؿيوي ٍ 36احذ ٍ ثشاي وليِ سؿشِّب ثِ ؿشح صيش هيثبؿذ.

تؼذاد ٍاحذ
دسٍع اكلي سخللي

6

دسٍع اخشيبسي

9

ػويٌبس

1

دبيبىًبهِ

20
جوغ

36

جذول:1دروساصليتخصصيدورهيكارشناسيارشذشيميتجسيه
سديف

ًبم دسس

تؼذاد

صفحِ

ٍاحذ

1

ؿيويسدضيِديـشفشِ

3

1

2

اػذىششٍػىَدياسويسدضيِاي

3

3

3

الىششٍؿيويسدضيِاي 1

3

5

4

فٌَى آهبدُػبصي ًوًَِ ٍ سٍؽّبي وشٍهبسَگشافي

3

7

جوغ ٍاحذ

12

جذول:2دروساصليتخصصيدورهيدكتريشيميتجسيه
سديف

ًبم دسس

تؼذاد

صفحِ

ٍاحذ

1

سحليل آهبسي ًشبيح دس ؿيويسدضيِ

3

9

2

سٍؽّبيديـشفشِدػشگبّي دس ؿيويسدضيِ

3

11

3

الىششٍؿيويسدضيِاي 2

3

13

جوغ ٍاحذ

9

داًـدَيبى ؿيويسدضيِ هَظف ثِ گزساًذى حذالل دٍ دسس اص سِ دسس فَق هيثبؿٌذ.

جذول:3دروساختياريرشتهشيميتجسيه
سديف

ًبم دسس

تؼذاد

صفحِ

ٍاحذ

1

اػذىششٍػىَديهَلىَليسدضيِاي

3

15

2

الىششٍؿيويسدضيِاي دس هحيظّبي غيشآثي

3

17

3

ثيَالىششٍؿيوي

3

19

4

سدضيِ همبديش ون*

3

21

5

سٍؽّبي هغبلؼِػغح ٍ ًبًَػبخشبسّب

3

23

6

سٍؽّبي ّؼشِاي دس سدضيِ ؿيويبيي*

3

26

7

ووَهششيىغ

3

28

8

ليضس ٍ وبسثشد آى دس ؿيويسدضيِ

3

30

9

هجبحثٍيظُ دس ؿيويسدضيِ

3

32

10

هذلػبصي دس الىششٍؿيوي

3

33

11

ًبًَالىششٍؿيوي

3

35

جوغ

33

*داًـدَيبى دوتشي هدبص ثِ اخز ايي دسٍع ًويثبؿٌذ.
*داًـدَيبى وبسضٌبسياسضذ هدبص ثِ اخز ٍ 9احذ اص خذٍل  2يب  ٍ 3يب دسٍع اسائِ ؿذُ اص ػبيش
گشٍُّبي آهَصؿي (سب ػمف ٍ 6احذ) ثب ًظش گشٍُ هيثبؿٌذ
*داًـدَيبى دوتشي هدبص ثِ اخز ٍ 9احذ اص خذٍل  ٍ 3يب دسٍع اسائِ ؿذُ اص ػبيش گشٍُّبي آهَصؿي
ثب ًظش گشٍُ هيثبؿٌذ.

شيميتجسيهپيشرفته
Advanced Analytical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اكلي سخللي (وبسؿٌبػياسؿذ)

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
وؼت داًؾ ثشاي ثِوبس گيشي سٍؽّبي آهبسي ثشاي اسصيبثي ًشبيح سدضيِاي ،ثِوبسگيشي سٍؽّبي
آهبسي دس ثْيٌِػبصي فشآيٌذّبي سدضيِاي ٍ وؼت داًؾ ػويكسش دس صهيٌِ سؼبدالر ؿيويبيي
سئَس هطبلت:
همذهِ
- 1
سؼشيف ؿيوي سدضيِ ٍ سٍؽ ثشخَسد ثب هؼبيل سدضيِاي ،سمؼينثٌذي سٍؽّبي سدضيِاي ٍ هؼيبسّبي هْن
دس اًشخبة سٍؽ سدضيِاي
- 2اسصيبثي آهبسي ًتبيج تجضيِاي
خغبّبي ػيؼشوبسيه ٍ سلبدفي ،هفَْم ػذم لغؼيز ٍ سؼز ّبي آهبسي
- 3وبليجشاسيَى ،استبًذاسد وشدى ٍ تصحيح ضبّذ
هٌحٌي اػشبًذاسد ،افضايؾ اػشبًذاسد ،اػشبًذاسد دسًٍي ٍ سگشػيَى خغي ،سٍؽّبي حزف اثش ثبفز ًوًَِ
ثش اًذاصُگيشيّبي دػشگبّي
 - 4سٍشّبي ثْجَد ًسجت سيگٌبل ثِ ًَيض
ًَ -يض ٍ اًَاع آى ،سأثيش ًَيض ثش اًذاصُگيشيّبي سدضيِاي ٍ سٍؽّبي افضايؾ ًؼجز ػيگٌبل ثِ ًَيض- 5تؼبدالت ضيويبيي
ٍاوٌؾّبي سػَثيٍ ،اوٌؾّبي اػيذ ثبصٍ ،اوٌؾّبي سـىيل ووذلىغٍ ،اوٌؾّبي اوؼيذاػيَى احيبء،
حل ػيؼشوبسيه هؼبئل سؼبدلي ،سيششاػيَىّبي اػيذ ثبص ،ثبفشّب ٍ حل ػيؼشوبسيه هؼبئل ثبفشّب،
سيششاػيَىّبي سـىيل ووذلىغ ،سيششاػيَىّبي سدٍوغ ،سيششاػيَىّبي سػَثي ٍ اػشفبدُ اص  EXCELدس
حل هؼبئل سؼبدلي
ًوًَِثشداسي ٍ تْيِ ًوًَِ ثشاي آًبليض
- 6
همذهِ ،عشاحي سٍؽ ًوًَِثشداسي ،اًدبم ًوًَِثشداسي ،آهبدُػبصي ًوًَِ ٍ خذاػبصي آًبليز اص
هضاحوزّب

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼشوش

-

+

+

+
 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي

1- D. Harvey, Modern Analytical Chemistry, McGraw-Hill Higher, 2000.
2- J. N. Miller, J. C. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 5th Ed.,
Pearson Education Limited, 2005.
3- E. Morgan, Chemometrics: Experimental Design, John Wiley & Sons, 1995.
4- M. R. Wright, An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions, John Wiley & Sons,
2007.

اسپكتروسكوپياتميتجسيهاي
Analytical Atomic Spectroscopy

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اكلي سخللي (وبسؿٌبػياسؿذ)

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
سجييي هجبًي ًظشي ٍ وبسثشد سٍؽّبي اػذىششٍػىَدي اسوي دس اًذاصُگيشيّبي سدضيِاي
سئَس هطبلت:
- 1همذهِ
 سبثؾّبي الىششٍهغٌبعيغ ٍ خَاف آىّب ،هٌبثغ سبثؾ ،ػذعّب ٍ آيٌِّب ،اًشخبة وٌٌذُّبي عَل هَج- 2سٍشّبي جزة اتوي
 عيفّبي خزة اسوي ،خزة اسوي ثب ؿؼلِ ،هشاحل اسوي ؿذى ٍ ػَاهل هإثش ثش آىّب ،خزة اسوي دسوَسُ گشافيشي ،دػشگبَّسي ،هضاحوزّب دس سٍؽّبي خزة اسوي
- 3سٍشّبي ًطش اتوي
 ًـش اسوي دس ؿؼلًِ ،ـش اسوي دس دالػوبً ،ـش اسوي ثب لَع الىششيىي ٍ خشلِ الىششيىي ،همبيؼِسٍؽّبي هخشلف ًـش ثب يىذيگش ،همبيؼِ سٍؽّبي خزة ٍ ًـش اسوي
- 4سٍشّبي فلَسسبًس اتوي
 دػشگبَّسي ،فلَسػبًغ اسوي دس ؿؼلِ ،فلَسػبًغ اسوي دس وَسُ گشافيشي ،هحذٍديزّب ٍ هحبػيسٍؽ فلَسػبًغ دس همبيؼِ ثب سٍؽ ًـش ٍ خزة اسوي
- 5طيفسٌجي اضؼِX

 اكَل عيفػٌدي اؿؼِ  ،Xدػشگبَّسي ،وبسثشدّبي عيفػٌدي اؿؼِ  Xدس اًذاصُگيشيّبي ووّي ٍويفي
- 6اسپىتشٍهتشي جشهي اتوي
 -دػشگبٍُسي ٍ وَدل دػشگبُّبي اػذىششٍهششي خشهي ثب دػشگبُّبي ًـش اسوي المبيي

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي

1- J. D. Ingle, S. R. Crouch, Spectrochemical Analysis, Prentice-Hall, 1988.
2- J. A. A. C. Broekaert, Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, WileyVCH, 2002.
3- W. W. Parson, Modern Optical Spectroscopy, Springer, 2007.

الكتروشيميتجسيهاي1
)Electronalytical Chemistry (I

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اكلي سخللي (وبسؿٌبػياسؿذ)

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
سجييي هجبًي الىششٍؿيوي ،سئَسي فشآيٌذّب ٍ سٍؽّبي هخشلف الىششٍؿيويبيي ٍ ثىبسگيشي آى دس هغبلؼِ
فشآيٌذّبي الىششٍؿيويبيي
سئَس هطبلت:
ً -1گبّي ولي ثِ فشآيٌذّبي الىتشٍضيويبيي
فشآيٌذّبي غيشفبسادُ اي ،فشآيٌذّبي فبسادُ اي ،ػَاهل مؤ ثش ثش ػشػز فشآيٌذّبي الىششٍدي ٍ خشيبى ٍهمذهِ اي ثش فشآيٌذّبي وٌششل ؿذُ ثب اًشمبل خشم
 -2پتبًسيل ٍ تشهَديٌبهيه سل
الف دشبًؼيل ثيي هشصي ٍ دشبًؼيل اسلبل هبيغ
اخر -3سيٌتيه فشآيٌذ ّبي الىتشٍدي
هشٍسي ثش ػيٌشيه ٍاوٌؾّبي ّوگي ٍ هذل ثبسلش ٍالوش ثشاي ػيٌشيه فشآيٌذّبي الىششٍدي -4اًتمبل جشم ٍ ضشايط هشصي دس الىتشٍضيوي
هىبًيؼنّبي هخشلف اًشمبل خشم ،لَاًيي اٍل ٍ دٍم فيه ٍ ؿشايظ هشصي دس الىششٍؿيوي -5سٍش ّبي پلِ پتبًسيل
همذهِاي ثش سٍؽ ّبي ثشاػبع اػوبل دلِ  ،دلِ دشبًؼيل سحز ؿشايظ وٌششل ؿذُ ثب ًفَر ٍ خشيبى وٌششلؿذُ ثب ًفَر دس ػغح اٍلششاهيىشٍالىششٍدّب
 -6سٍشّبي سٍثص پتبًسيل
ػيؼشنّبي ثشگـز دزيش ،ػيؼشنّبي وبهالً غيشثشگـز دزيش ،ػيؼشنّبي ؿجِ ثشگـز دزيش ٍ ٍلشبهششيچشخِاي
 -7پالسٍگشافي ٍ ٍلتبهتشي تفبضلي
سفشبس الىششٍدّبي دالسٍگشافي  ،سبػز دالسٍگشافي ٍ دالسٍگشافي ًشدثبًي ً ،شهبل دبلغ ٍلشبهششي  ،دبلغٍلشبهششي سفبضلي ٍ ٍلشبهششي هَج هشثؼي

 -8سٍشّبي ثب جشيبى وٌتشل ضذُ
سئَسي سٍؽّبي ثب خشيبى وٌششل ؿذُ ٍ هٌحٌيّبي دشبًؼيل صهبى دس الىششٍليض ثب خشيبى ثبثز -9سٍش ّبي ّيذسٍديٌبهيه
الىششٍدّبي كفحِاي چشخبى ٍ الىششٍدّبي حلمِ -كفحِاي چشخبى -10سٍشّبي هجتٌي ثش الىتشٍليض تَدُ هحلَل
 سٍؽّبي ثب دشبًؼيل وٌششل ؿذُ  ،سٍؽّبي ثب خشيبى وٌششل ؿذُ ٍ سـخيق ًمغِ دبيبًي سيششاعيٍى ّب ثِسٍؽ الىششٍؿيويبيي
 -11تبثيش ٍاوٌصّبي ضيويبيي ثش سفتبس الىتشٍضيويبيي
 هؼشفي اًَاع ٍاوٌؾّبي ؿيويبيي ّوشاُ ثب ٍاوٌؾّبي الىششٍؿيويبيي ٍ ثشسػي سبثيش ٍاوٌؾّبيؿيويبيي ثش سفشبس الىششٍؿيويبيي ثب اػشفبدُ اص ٍلشبهششي چشخِاي
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
1- A. J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications,
2nd Ed. Wiley, 2003
2- D. Pletcher, R. Greff, R. Peat, M. L. Peter, J. Robinson, Instrumental Methods in
Electrochemistry, Horwood, 2001
3- J. Wang, Analytical Electrochemistry, 3rd Ed., Wiley-VCH, 2006.

فنونآمادهسازينمونهوروشهايكروماتوگرافي
Sample Preparation Techniques and Chromatographic Methods

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي__ :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اكلي سخللي (وبسؿٌبػياسؿذ)

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
سجييي اكَل ٍ ايدبد سَاًبيي دس ثِ وبسگيشي فٌَى آهبدُػبصي ًوًَِ ٍ سٍؽّبي وشٍهبسَگشافي
سئَس هطبلت:
- 1فٌَى آهبدُسبصي ًوًَِّبي تجضيِاي ٍ سٍشّبي هختلف استخشاج
اػشخشاج هبيغ -هبيغ ،اػشخشاج فبص خبهذ ٍ فبص خبهذ هيىشٍ ،اػشخشاج ًمغِي اثشي ،اػشخشاج ثب ػيبل فَقثحشاًي ،اػشخشاج ثب اهَاج هبوشٍ ٍ فشاكَر ٍ...
- 2همذهِ ٍ اصَل ًظشي سٍشّبي وشٍهبتَگشافي
سمؼينثٌذي سٍؽّبي وشٍهبسَگشافيً ،ؼجز سَصيغ ٍ خذاػبصي ،ػَاهل هإثش ثش صهبى ثبصداسي ،ػَاهلهإثش ثش دْيؿذگي ديهّبي وشٍهبسَگشافي ،سَاى خذاػبصي ٍ اًذاصُگيشي ووي ثِ سٍؽ وشٍهبسَگشافي
- 3وشٍهبتَگشافي صفحِاي
وشٍهبسَگشافي كفحِي ًبصن ،وشٍهبسَگشافي وبغزي ٍ الىششٍفَسص- 4وشٍهبتَگشافي گبصي
اكَل وشٍهبسَگشافي گبصي ،دػشگبُّب ٍ دسىشَسّبي وشٍهبسَگشافي گبصي- 5وشٍهبتَگشافي هبيغ ثب وبسايي ثبال
اكَل وشٍهبسَگشافي هبيغ ،دػشگبُّب ٍ دسىشَسّبي وشٍهبسَگشافي هبيغ ٍ اًَاع سٍؽّبي وشٍهبسَگشافي
هبيغ ثب وبسآيي ثبال
- 6وشٍهبتَگشافي ثب سيبل فَق ثحشاًي
همذهِ ،اكَل ًظشي ٍ دػشگبُّبي وشٍهبسَگشافي ثب ػيبل فَق ثحشاًي
- 7الىتشٍفَسص لَلِ هَييٌِ
-همذهِ ٍ اكَل ًظشي ،دػشگبُّبي الىششٍفَسص لَلِ هَييٌِ ٍ اًَاع سىٌيهّبي الىششٍفَسص لَلِ هَييٌِ

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

+
 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي

1- S. Mitra, Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, John Wiley and Sons,
2003.
2- J. R. Dean, Extraction Methods for Environmental Analysis, John Wiley and Sons, 1998.
3- A. Brathwaite, F. J. Smith, Chromatographic Methods, 5th Ed. Kluwer Academic
Publishers, 1999.
4- A. Weston, P. R. Brown, HPLC and CE, Principles and Practice, Academic Press, 1997.

تحليل آمارينتايجدرشيميتجسيه 
Statistical Treatment of Data in Analytical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اكلي سخللي (دوششي)

پيصًيبص- :

ّذف دسس
فشاگيشي وبسثشد سٍؽّبي سيبضي ٍ آهبسي ثشاي سَكيف ٍ سفؼيش دادُّب ٍ عشاحي آصهبيؾّب
سئَس هطبلت
 -1همذهِ ،آهبس پبيِ
 سؼبسيف ٍ اكغالحبر ،آهبس سَكيفي ،آهبس ليبػي ،خغبّب ٍ اًَاع آىّب ،دلز ٍ كحز ،اسلبم هؼٌيداس،سهضگزاسي دادُّب ٍ عشاحي آصهبيؾّب
 -2آهبس اًذاصُگيشيّبي تىشاسي
 هيبًگيي ٍ اًحشاف هؼيبس ،ساُّبي ثيبى دلز ،ساثغِ دلز ثب اًذاصُ ًوًَِ ،آصهَىّبي دلز ،همبيؼِ ثيؾ اص دٍٍاسيبًغ ،سىشاسدزيشي ٍ سىثيشدزيشي ،اًشـبس خغبّبي اسفبلي ٍ ػيؼشوبسيه ٍ ًحَُ گضاسؽ ًشبيح
 -3آصهَىّبي فشضيِّب
 لبػذُ سوبيل ثِ هشوض ،سَصيغ هيبًگييّبي ًوًَِ ،فشضيِ كفش ٍ هشٌبٍةًَ ،احي ثحشاًي ،ػغَح اعويٌبى،همبديش ،آصهَىّبي يه عشفِ ٍ دٍعشفِ ،سَصيغ

P

 ،tحذٍد اعويٌبى هيبًگيي ثشاي ًوًَِّبي وَچه ٍ

ًوًَِّبي ثضسي
 -4آصهَىّبي هؼٌيداس
 همبيؼِ هيبًگييّب ،اًذاصُ ًوًَِ الصم ثشاي سـخيق يه اخشالف هؼّيي هبثيي هيبًگييّبً ،شبيح هـىَن (دٍسافشبدُ) ٍ حزف آًْب ،هؼشفي سحليل ٍاسيبًغ

) ،(ANOVAهمبيؼِ چٌذيي هيبًگيي ،آصهَى ًشهبل ثَدى

سَصيغ ،اػشمالل (غيشاسفبلي ثَدى) دادُّب ،سجذيل دادُّبي هٌحشف ؿذُ ٍ وـيذُ
 -5ويفيت اًذاصُگيشيّبي تجضيِاي
ً -وًَِثشداسي ،خذاػبصي ٍ سخويي ٍاسيبًغّب ثب سٍؽ

 ،ANOVAسذاثيش ًوًَِثشداسي ،سٍؽّبي وٌششل

ويفيزً ،وَداس ثبصسػي اػشيَاسر (ًوَداس  )Pثشاي هيبًگيي ٍ داهٌِ ،ػبصهبىدّي سَاًبئي فشآيٌذً ،وَداس
 ،CUSUMعشحّبي آصهَى هْبسر ،آصهبيؾّبي گشٍّي ،ػذم اعويٌبى ٍ ًوًَِثشداسي لبثل لجَل

ي
ٍى حذالل هشثؼبت :سٍشّبي تٌظ م
ي
 -6سگشس
 ساثغِ خغي هبثيي دٍ هشغيش ،خغبّبي ؿيت ٍ ػشم اص هجذأ ،هحبػجِ غلظز ٍ خغبي اسفبلي هشثَط ،حذّسـخيق سٍؽ افضايؾ اػشبًذاسد ،گشػيَى ٍصًي ،سمبعغ دٍ خظ هؼشمين ، ،هؼبدلِ سٌظين ،هؼبدلِ سٌظين ٍ
سگشػيَى غيشخغي ،دادُّبي هـىَن دس سگشػيَى ٍ احشيبطّبي الصم دس ثِ وبس ثشدى خغَط سگشػيَى
 -7طشاحي آصهبيص
  ANOVAيه عشفِ (اًذاصُگيشي اثش يه هشغيش ثش هيبًگيي) ANOVA ،دٍ عشفِ (اًذاصُگيشي اثش دٍ هشغيشثش هيبًگيي) ،عجمِثٌذي دٍ عشفِ ثذٍى سىشاس ،عجمِثٌذي دٍ عشفِ ثب  nسىشاس دس ّش ؿشايظ ،اسفبلي وشدى ٍ
اًؼذاد ANOVA ،چٌذ هشغيشُ ٍ سَدسسَ ،اًذاصُگيشي اثش ػغَح هخشلف ػِ هشغيّش ثش سٍي هيبًگيي ،هشثغ
السيي ،هغبلؼِ دلز ثيي آصهبيـگبّي ثب عشاحي سَدسسَ ٍ اثشار هشمبثل
 -8طشاحي آصهبيص ٍ تحليل سيستوبتيىي
 -عشح فبوشَسيل وبهل ،اسفبلي وشدى ،اًؼذاد ٍ افضٍدى ًمبط هشوضي ،فبوشَسيل

 2nثب سىشاس ،عشح هشوضي

هشوت ،عشح ثبوغ-ثٌىي ،عشح فبوشَسيل وؼشي (وؼش  ،1/2وؼش  ،1/4وؼش  ،)1/8عشح دالوز ٍ ثَسهي،
آصهبيؾّبي چٌذ اليِاي ،هذلػبصي
 -9ثْيٌِسبصي تجشثي
 اكَل ولي ثْيٌِػبصي ،سٍؽّبي ثْيٌِػبصي ّنصهبى ٍ ديدسدي ،سٍؽ يه هشغيش دس يه صهبى ،ثْيٌِػبصيثب اػشفبدُ اص سٍؽ خؼشدَي هشغيش هشٌبٍة ،سٍؽ ؿيتداسسشيي كؼَد ٍ ثْيٌِػبصي ػيوذلىغ
 -10سٍشّبي غيشپبساهتشي ٍ تَاًوٌذ
 هيبًِ سحليل اٍليِّ دادُّب ،آصهَى ػالهزّب ،آصهَىّبي ػبدُ ثشاي دٍ ًوًَِ هؼشمل ،آصهَىّبي غيشدبساهششيثشاي ثيؾ اص دٍ ًوًَِ ٍ سٍؽّبي سگشػيَى غيشدبساهششي
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:

1- J. C. Miller, J. N. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 5th Ed.,
Prentice Hall, 2005.
2R. L. Anderson, Practical Statistics for Analytical Chemists, Van Nostrand Reinhold,
1987.
3- F. H. Walters, S. L. Morgan, L. R. Parker., S. N. Deming, Sequential Simplex
Optimization, CRC Press, 1991.
4- P. C. Meier, R. E. Zund, Statistical Methods in Analytical Chemistry (Analytical Chemistry
volume 123), 2nd Ed., John Wiley, 2000.

روشهايپيشرفتهدستگاهيدرشيميتجسيه
Advanced Instrumental Analytical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي-:
حل توشيي- :

ًَع دسس :اكلي سخللي (دوششي)

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
گؼششؽ ديذ ٍ آؿٌبيي ثب ديـشفزّبي اخيش دس صهيٌِ ؿيويسدضيِدػشگبّي ؿبهل سٍؽّبي عيفػٌدي،
وشٍهبسَگشافي ،الىششٍفَسص لَلِ هَييٌِ ٍ ػيؼشنّبي هيىشٍفلَييذي
سئَس هطبلت:
- 1پيطشفتّبي اخيش دستگبّي دس صهيٌِ طيفسٌجي ثب تأويذ ثش سٍشّبي هجتٌي ثش تجذيل
فَسيِ
 ديـشفزّبي اخيش دس عيفػٌدي هبدٍى لشهض ،ديـشفزّبي اخيش دس عيفػٌدي ساهبى ٍ ديـشفزّبياخيش دس عيفػٌدي سصًٍبًغ هغٌبعيؼي ّؼشِ
سفتّبي اخيش دس صهيٌِ جشهي
پيص
- 2
 ديـشفزّبي اخيش دس صهيٌِ دػشگبُّبي عيفػٌح خشهي ٍ سٍؽّبي اسلبل دػشگبُّبي خشهي ثِ ّن- 3پيطشفتّبي اخيش دستگبّي دس صهيٌِ وشٍهبتَگشافي ثب تأويذ ثش سٍشّبي اتصبل
دستگبُّبي وشٍهبتَگشافي ثب دستگبُّبي طيفسٌجي
 ديـشفزّبي اخيش دس وشٍهبسَگشافيّبي هبيغ ،گبصي ٍ ػيبل فَق ثحشاًي ,اسلبل دػشگبُّبيوشٍهبسَگشافي ثب دػشگبُّبي عيفػٌدي خشهي ،هبدٍى لشهض ٍ سصًٍبًغ هغٌبعيؼي ّؼشِ
وشٍهبسَگشافي چٌذ ثؼذي
- 4پيطشفتّبي اخيش دس صهيٌِ الىتشٍفَسص لَلِ هَييٌِ
 همذهِاي ثش سٍؽّبي الىششٍفَسص لَلِهَييٌِ ،الىششٍفَسص لَلِهَييٌِ هٌغمِاي ،الىششٍفَسص لَلِهَييٌِهبيؼلي ،الىششٍوشٍهبسَگشافي لَلِ هَييٌِ ٍ همبيؼِ سٍؽّبي الىششٍفَسص لَلِهَييٌِ ثب سٍؽّبي
وشٍهبسَگشافي هبيغ
- 5سيستنّبي هيىشٍفلَييذ
 سْيِ ٍ ػبخز ٍػبيل هيىشٍفلَييذ ،آؿىبسػبصي دس ػيؼشنّبي هيىشٍفلَييذ ٍ وبسثشدّبياًذاصُگيشيّبي وليهيىشٍ

ٍ

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

+
 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي

1- J. B. Lambert, E. P. Mazzola, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, an
Introduction to Principles, Applications, and Experimental Methods, Prentice Hall, 2003.
2- R. L. McCreery, Raman Spectroscopy for Chemical Analysis, John Wiley and Sons,
2000.
3- R. P. W. Scott, Tandem Techniques, John Wiley and Sons, 1997.
4- L. Mondello, A. C. Lewis, K. D. Bartle (Editors), Multidimensional Chromatography,
John Wiley & Sons, 2002.
5- R. Freitag (Editor), Modern Advances in Chromatography, Springer, 2002.
6- P. C. H. Li, Microfluidic Lab-on-a-Chip for Chemical and Biological Analysis and
Discovery, Taylor and Francis, 2007.

الكتروشيميتجسيهاي2
Electronalytical Chemistry II

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي-:

ًَع دسس :اكلي سخللي (دوششي)

پيصًيبص :الىششٍؿيوي سدضيِ اي 1

ّذف دسس:
ثؼظ داًؾ دس صهيٌِ الىششٍؿيوي ،هغبلؼِ هىبًيؼن ٍاوٌؾّبي الىششٍؿيويبيي ،سجييي اكَل سٍؽّبي
الىششٍؿيويبيي وَدل ؿذُ ثب سٍؽّبي عيفػٌدي
سئَس هطبلت:
 -1فشآيٌذّبي الىتشٍدي ّوشاُ ثب ٍاوٌص ضيويبيي
 سمؼينثٌذي ٍاوٌؾّب ،اثش ٍاوٌؾّبي ؿيويبيي ّوشاُ ثش اًذاصُگيشيّب ،دٌدشُ صهبًي ٍ ثبثزّبي ػشػز ٍهٌحٌيّبي وبسي هىبًيؼنّبي هخشلف
 -2سبختبس اليِ دٍگبًِ
 هذلّبي ػبخشبس دٍگبًِ ،خزة گًَِّبي غيشالىششٍاوشيَ ٍ اثش اليِ دٍگبًِ ثش فشآيٌذّبي الىششٍدي -3سٍشّبي ّيذسٍديٌبهيه
 الىششٍدّبي كفحِاي چشخبى ٍ الىششٍدّبي حلمِ-كفحِاي چشخبى -4سٍشّبي AC
ٍ ٍ EIS -لشبهششي AC

 -5اسپىتشٍالىتشٍضيوي
 اكَل ثِ وبسگيشي سٍؽّبي هخشلف عيفػٌدي دس ثشسػي ٍاوٌؾّبي الىششٍؿيويبيي -6فتَالىتشٍضيوي ٍ لَهيٌسبًس الىتشٍضيويبيي
 -فشَالىششٍؿيوي دس ػغح ًيوِّبديّب ،دػشگبَّسي ،سَليذ ٍاوٌـگشّب دس

 ٍ ECLوبسثشدّبي سدضيِاي

ECL
 -7سٍثص الىتشٍضيويبيي هيىشٍسىَپي ()SECM

 همذهِ ٍ اكَل ،Approach curves ،سلَيشًگبسي ػغح ،اًذاصُگيشي ػيٌشيه ٍاوٌؾّبي ّوگي ٍ ػبيشوبسثشدّب

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

 ًذاسد:ثبصديذ

:هٌبثغ اصلي
1- A. J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications,
John Wiley, 2001.
2- V. S. Bagotsky, Fundamentals of Electrochemistry, 2nd Ed., John Wiley and Sons, 2006.
3- J. Koryta, W. Dvorak, L. Kavan, Principles of Electrochemistry, 2nd Ed., John Wiley and
Sons, 1993.

اسپكتروسكوپيمولكوليتجسيهاي
Analytical Molecular Spectroscopy

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
سجييي هجبًي ًظشي ٍ وبسثشد سٍؽّبي اػذىششٍػىَدي هَلىَلي دس ؿٌبػبيي ٍ اًذاصُگيشي گًَِّبي ؿيويبيي
سئَس هطبلت:
 - 1اسپىتشٍسىَپي هشئي ٍ فشاثٌفص
 لبًَى ثيش ٍهحذٍديزّبي آى ،دػشگبٍُسي ٍ وبسثشدّبي آى دس ؿيوي سدضيِ - 2اصَل سٍش اًتمبل فَسيِ
 هؼشفي اكَل سٍؽ اًشمبل فَسيِ ،سذاخل ػٌحّب ٍ اًَاع آى - 3سٍشّبي اسپىتشٍسىَپي ًَسبًي ٍ چشخطي
 اػذىششٍػىَدي هبدٍى لشهض ٍ  FT-IRاػذىششٍػىَدي ساهبى ٍ اػذىششٍػىَدي سيض هَج - 4سٍشّبي اسپىتشٍسىَپي لَهيٌسبًس هَلىَلي
 دػشگبَّسي ،اػذىششٍػىَدي فلَسػبًغ هَلىَلي ،اػذىششٍػىَدي فؼفشػبًغ هَلىَلي ٍ ًَسسبثيؿيويبيي
 - 5اسپىتشٍسىَپي سصًٍبًس هغٌبطيسي ّستِ ٍ FT-NMR

 اكَل ٍهجبًي اػذىششٍػىَدي سصًٍبًغ هغٌبعيؼي ّؼشِ ،خبثِخبيي ؿيويبيي ٍ خفز ؿذى اػذيي-اػذيي،دػشگبَّسي ٍ FT-NMR
 - 6اسپىتشٍسىَپي Circular Dichroism

 همذهِ CD ،عجيؼي ٍ  CDهغٌبعيؼي - 7اسپىتشٍهتشي جشهي
 -همذهِ ٍسبسيخچِ ،دػشگبَّسي ٍ هشٍسي ثش ديـشفزّبي ًَيي

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي

1- J. D. Ingle, S. R. Crouch, Spectrochemical Analysis, Prentice-Hall, 1988.
2- W. W. Parson, Modern Optical Spectroscopy, Springer, 2007.
3- J. Workman, Applied Spectroscopy, Academic Press, 1998.

الكتروشيميتجسيهايدرمحيطهايغيرآبي
Electroanalytical Chemistry in Nonaqueous Media

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص :الىششٍؿيويسدضيِاي 1

ّذف دسس:
ثشسػي هجبًي الىششٍؿيويسدضيِاي دس هحيظّبي غيشآثي ٍ اسائِي اعالػبر ثٌيبدي دس ايي صهيٌِ
سئَس هطبلت:
 -1همذهِاي ثش ضيويتجضيِ دس هحيطّبي غيشآثي
 خَاف فيضيىي حاللّب ،ػويز ٍ خغشار حاللّب ،حاللدَؿي ،لذسردٌّذگي ٍ دزيشًذگي الىششٍىحاللّب ،خبكيز اػيذ-ثبص حاللّب ،سأثيش حالل ثش ػشػز ٍاوٌؾّبي ؿيويبيي ،سأثيش حالل ثش سؼبدلّبي
ؿيويبيي هخشلف ،اسسجبط ثيي خَاف سشهَديٌبهيىي حلؿًَذُ دس حاللّبي هخشلف ٍ ّذايز هحلَلّبي
الىششٍليز دس حاللّبي هخشلف
ً -2ىبت ػولي دس استجبط ثب الىتشٍضيوي دس هحيطّبي غيشآثي
 -سْيِ ٍ ًگْذاسي هحلَلّبي الىششٍليز غيشآثي خبلق ،ػولىشد

 ،Glow boxاًذاصُگيشيّبي

الىششٍؿيويبيي دس هحيظّبي غيشآثي ،الىششٍدّبي هشخغ ٍ ؿٌبػبگش ٍ ًىبر ايوٌي
 -3ػَاهل هؤثش ثش هحذٍدُي فؼبليت الىتشٍضيويبيي
 ًَع حاللًَ ،ع الىششٍليز حبهل ،خٌغ الىششٍد ٍ ًبخبلليّب -4هشٍسي ثش سٍشّبي الىتشٍضيويتجضيِاي دس حاللّبي غيشآثي
 سٍؽّبي دشبًؼيَهششي ،اًذاصُ گيشي  ،pHاًذاصُگيشي ثبثزّبي خَدسفىيىيّ ،ذايز يًَيّ ،ذايزػٌدي،سٍؽّبي ٍلشبهششي ،دالسٍگشافي ٍ هغبلؼبر اػذىششٍالىششٍؿيويبيي دس هحيظّبي غيشآثي
 -5تؼييي ثبثتّبي سشػت ٍاوٌصّبي الىتشٍضيويبيي دس هحيطّبي غيشآثي ثِ ووه
سٍشّبي ٍلتبهتشي

 -6الىتشٍضيوي دس هحيطّبي غيش اص هحلَلّبي الىتشٍليت
 هبيؼبر يًَي ً ،وهّبي هزاة ٍ ػيبلّبي فَق ثحشاًي ثِ ػٌَاى هبيغ الىششٍليز دس الىششٍؿيوي ،ػبخشبس،وبسثشد هحبػي ٍ هحذٍديز آًْب دس الىششٍؿيوي
 -7الىتشٍضيوي دس هحيطّبي ثب همبٍهت ثبال
 هـىالر ٍ سٍؽّبي خذيذ الىششٍؿيوي دس حل آًْب -8وبسثشد هحلَلّبي غيشآثي دس فٌآٍسيّبي پيطشفتِي الىتشٍضيويبيي
 ثبسشيّبي خذيذ ،خبصىّبي خذيذ ،وبسثشد دليوشّبي ّبدي دس الىششٍؿيوي ،احيبء الىششٍؿيويبيي وشثيدياوؼيذ ٍ خبلقػبصي الىششٍؿيويبيي فلضار
 -9اًتخبة ،خبلصسبصي ٍ تْيِي هحلَلّبي الىتشٍليت
 سأثيش ًبخبلليّب دس اًذاصُگيشيّبي الىششٍؿيويبيي ،سٍؽّبي خبلقػبصي حاللّب ،سؼزّبي خبلقثَدى حاللّب ،اًشخبة الىششٍليز حبهل ،حالليز ٍ ّذايز الىششٍليز حبهل ،دٌدشُ دشبًؼيلي
الىششٍليزّبي حبهل ،سأثيش الىششٍليز حبهل ثش ٍاوٌؾّبي الىششٍدي ،سٍؽّبي سْيِ ٍ خبلقػبصي
الىششٍليزّبي حبهل
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
1- K. Izutsu, Electrochemistry in Nonaqueous Solutions, Wiley-VCH, 2002.
2- D. Aurbach (Editor), Nonaqueous Electrochemistry, Marcel Deker, 1999.
3- G. Mamantov, A. I. Popov, (Editors), Chemistry of Nonaqueous Solutions, WileyVCH, 1994.
nd
4- V. S. Bagotsky, Fundamentals of Electrochemistry, 2 Ed., John Wiley and Sons,
2006.
5- Y. Marcus, The Properties of Solvents, John Wiley and Sons, 1998.

بيوالكتروشيمي
Bioelectrochemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي_ :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص :الىششٍؿيوي سدضيِاي 1

ّذف دسس:
سؼويك ٍ گؼششؽ هفبّين ثيَالىششٍؿيوي ،الىششٍؿيوي ًَولئيه اػيذّب ٍ دشٍسئييّب ،ثشسػي هَاًغ ٍ
چبلؾّبي وبسثشد سٍؽّبي الىششٍؿيويبيي دس هحيظّبي ثيَلَطيىي
سئَس هطبلت:
 -1همذهِاي ثش ثيَالىتشٍضيوي
 دذيذُّبي الىششٍػيٌشيىي  ،دذيذُّبي غـبييٍ ،اوٌؾّبي اًشمبل الىششٍى دس سشويجبر ثيَلَطيىي ٍ اًشمبلاعالػبر دس ثبفزّبي صًذُ
 -2الىتشٍضيويًَولئيه اسيذّب
 -اًشمبل ثبس دسٍى صًديشُ  ٍ DNAحؼگشّبي ّيجشيذاػيَى DNA

 -3الىتشٍضيويپشٍتئييّب
 -الىششٍؿيوي هؼشمين دشٍسئييّب ٍ صيؼزحؼگشّبي آًضيوي ،آًبليض الىششٍؿيويبيي دذشيذّب ٍ

الىششٍؿيوي

دشٍوؼيذاصّب
 -4ايوًََسٌسَسّبي الىتشٍضيويبيي
 ايوًََػٌؼَسّبي الىششٍؿيويبيي آًضيوي ٍ ايوًََػٌؼَسّبي الىششٍؿيويبيي غيشآًضيوي -5وبسثشد سٍش هيىشٍسىَح وبٍضي سٍثطي ( )SPMدس سيستنّبي ثيَلَطيىي
 همذهِ ٍ آؿٌبيي ثب سٍؽّبي  ٍ SPMوبسثشد سٍؽ هيىشٍػىَح وبٍؿي سٍثـي ) (SPMدس ػبهبًِّبيثيَلَطيىي
 -6الىتشٍضيوي اًتمبلدٌّذُّبي پيبمػصجي
 هىبًيؼن اًشمبل ديبم ،چبلؾّبي اكلي دس سدضيِ الىششٍؿيويبيي اًشمبلدٌّذُّبي ديبمػلجي ٍسٍؽّبي سٍثؾ ػشيغ ٍلشبهششي دس هغبلؼبر الىششٍؿيوي اًشمبلدٌّذُّبي ديبمػلجي

وبسثشد

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

 ًذاسد:ثبصديذ

:هٌبثغ اصلي
1- A. Brajter-Toth, J. Q. Chambers, Electroanalytical Methods for Biological Materials,
Marecl Dekker, New York, 2002.
2- I. Willner, E. Katz, Bioelectronics From Theory to Applications, WILEY-VCH Verlag
GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005.
3- A. J. Bard, M. Stratmann, Encyclopedia of Electrochemistry: Bioelectrochemistry,
WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2002.

تجسيهمقاديركم
Trace Analysis

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
سجييي اكَل ًوًَِثشداسيً ،گْذاسي ًوًَِ ٍ ،اًذاصُگيشي همبديش ون گًَِّبي ؿيويبيي دس ًوًَِّبي حميمي
سئَس هطبلت:
 -1همذهِ
 اّويز اًذاصُگيشي همبديش ون ،هـىالر ديؾسٍ دس اًذاصُگيشي همبديش ون ،سٍؽّبي وٌششل ٍ افضايؾاػشجبس دادُّب دس اًذاصُگيشي همبديش ون ،عجمِثٌذي ٍ اًشخبة سٍؽ ثشاي اًذاصُگيشي همبديش ون
ً -2وًَِثشداسي ٍ ًگْذاسي ًوًَِ
 اكَل ًوًَِ ثشداسي ٍ سؼذاد ًوًَِّبي هَسد ًيبص ً ،گْذاسي ًوًَِ ٍ دبيذاسي آىّ ،وگيوشدى ًوًَِ ٍهوبًؼز اص آلَدُ ؿذى ًوًَِ دس هشاحل آهبدُػبصي ًوًَِ
 -3تْيِي ًوًَِ ثشاي اًذاصُگيشي همبديش ون گًَِّبي هؼذًي
سخشيت ثبفزّبي آلي ،سخشيت ٍ اًحالل ثبفزّبي هؼذًي ،خذاػبصي ٍ سغليظ گًَِّبي هؼذًي
 -4اًذاصُگيشي همبديش ون گًَِّبي هؼذًي
 سٍؽّبي خزة اسوي،سٍؽّبي اػذىششٍهششيخشهي ٍ سٍؽّبي وشٍهبسَگشافي -5تْيِي ًوًَِ ثشاي اًذاصُگيشي همبديش ون گًَِّبي آلي
 هـىالر خبف دس اًذاصُگيشي گًَِّبي آلي ،عشاحي سٍؽ ثشاي ثشاي اًذاصُگيشي همبديش ونگًَِّبي آلي ،سٍؽّبي اػشخشاج همبديش ون گًَِّبي آلي اص ًوًَِّبي خبهذ ،سٍؽّبي اػشخشاج
همبديش ون گًَِّبي آلي اص ًوًَِّبي هبيغ ٍ سٍؽّبي سغليظ گًَِّبي آلي اػشخشاج ؿذُ
 -6اًذاصُگيشي همبديش ون گًَِّبي آلي
 سٍؽّبي وشٍهبسَگشافيگبصي ،سٍؽّبي وشٍهبسَگشافي هبيغ ثب وبسايي ثبال ،سٍؽّبي وشٍهبسَگشافياليِي ًبصن ٍ سٍؽّبي اػذىششٍهششي خشهي

 سٍشّبي هٌبست ثشاي اًذاصُگيشي همبديش ون گًَِّبي آلي ٍ هؼذًي-7
ٍ  سٍؽّبي فشَلَهيٌؼبًغ ٍ ؿيوي لَهيٌؼبًغ،فشاثٌفؾ- سٍؽّبي عيفػٌدي خزة ٍ ًـش هشييسٍؽّبي الىششٍؿيويبيي
 پشداصش اطالػبت ٍ گضاسش ًتبيج-8
 سحليل ًشبيح ٍ سؼؼيي هحذٍدُي اعويٌبى آى ٍ گضاسؽ ًشبيح، دشداصؽ اعالػبر:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

+

 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي
1- J. R. Dean, Methods for Environmental Trace Analysis, John Wiley & Sons, 2003.
2- E. Prichard, G. Mackay, J. Points, Trace Analysis: A Structured Approach to Obtaining
Reliable Results, The Royal Society of Chemistry, 1996.
3- P. R. Loconto, Trace Environmental Quantitative Analysis Principles, Techniques, and
Applications, 2nd Ed, Taylor and Francis, 2006.

روشهايمطالعهسطحونانوساختارها
Methods of Surface Analysis and Nanostructures

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي-:

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
فشاگيشي هجبًي ٍ اكَل سٍؽّبي هخشلف هغبلؼِي ػغح ٍ وؼت سَاًبيي سفؼيش دادُّبي حبكل اص ايي ًَع
هغبلؼبر
سئَس هطبلت:
 -1اصَل هيىشٍسىَپي ثب ًَس ٍ الىتشٍى
 سٍؽّبي سـىيل سلَيش ،هيىشٍػىَحّبي ًَسي ،ثضسيًوبيي ،لذسر سفىيه ،ػوك هيذاى ٍ ػوكوبًًَي ،اًحشاف ) (aberrationدس هيىشٍػىَحّبي ًَسي ٍ همبيؼِ الىششٍى ثب ًَس دس ثضسيًوبيي سلَيش
 -2الىتشٍى ٍ ثشّنوٌصّبي آى ثب ًوًَِ
 خَاف رسُاي -هَخي الىششٍى ،سٍؽّبي ايدبد دشسَ الىششًٍي ،اًىؼبس الىششًٍي -ػذػيهغٌبعيؼي ،دخؾالىششٍى سَػظ اسنّب ،دخؾ آالػشيه ٍ غيشآالػشيه ٍ دذيذُّبي ثبًَيِ دس ثشّنوٌؾ الىششٍى -هبدُ ٍ
هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي
 -3هيىشٍسىَحّبي الىتشًٍي ػجَسي ))(Transmission Electron Microscopy (TEM

 دػشگبَّسي ،هىبًيؼنّبي وٌششاػز دس سلبٍيش هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ػجَسي ،هيىشٍػىَحّبيالىششًٍي ٍلشبط ثبال ) ،(HVEMهيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ػجَسي ديوبيـي ) ٍ (STEMآهبدُػبصي ًوًَِ
ثشاي هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ػجَسي
 -4هيىشٍسىَحّبي الىتشًٍي پيوبيطي ))(Scanning Electron Microscopy(SEM

 دػشگبَّسي ،اًَاع ػيگٌبلّبي هَسد اػشفبدُ دس سلَيش ثشداسي هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ديوبيـي،لذسر سفىيه دس هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ديوبيـي ،هىبًيؼنّبي وٌششاػز دس سلبٍيش
هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ديوبيـي ،دشداصؽ ٍ رخيشُػبصي سلَيش ،آهبدُػبصي ًوًَِ ثشاي
هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ديوبيـي ،هيىشٍػىَدي ٍلشبط دبييي ٍ هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ديوبيـي
هحيغي

 -5تجضيِضيويبيي ثب استفبدُ اص هيىشٍسىَحّبي الىتشًٍي
 سَليذ دشسَ  Xدس ًوًَِ ،سـخيق ٍ اًذاصُگيشي دشسَ  ،Xسدضيِ ؿيويبيي ًوًَِّبي حدين ،سدضيِ ؿيويبييًوًَِّبي ًبصن ٍ عيفػٌدي وبّؾ اًشطي الىششٍى
ّ -6بي فتَالىتشًٍي ٍ اٍطُ
 همذهِاي ثش سٍؽّبي عيفػٌدي فشَالىششًٍي ،دػشگبَّسي ،عيف اًشطي فشَالىششٍىّب ،وبسثشدّبيعيفػٌدي فشَالىششًٍي دس ؿٌبػبيي سشويت ؿيويبيي ػغَح (ووي ٍ ويفي) ،همذهِاي ثش سٍؽّبي
عيفػٌدي اٍطُ ،ساًذهبى فشآيٌذ اٍطُ ٍ اػشفبدُ اص عيف اٍطُ دس ؿٌبػبيي سشويت ؿيويبيي ػغَح (ووي ٍ
ويفي)
 -7تؼييي ًحَُي تَصيغ غلظت دس ػوك ًوًَِ ٍ طيفسٌجي جشهي يَىّبي ثبًَيِ
 سٍؽّبي اليِوٌي اص ػغح ،ساًذهبى فشايي اليِوٌي ٍ ػَاهل هإثش ثش آى ،عيفػٌدي خشهي يَىّبي ثبًَيِ،عيفػٌدي خشهي اسنّبي ثبًَيِ ٍ دػشگبَّسي
 -8همذهِاي ثش سٍشّبي هيىشٍسىَپي وبٍضي پيوبيطي

(Scanning Probe Microscopy

))(SPM

 سبسيخچِ ،اًَاع سٍؽّبي هيىشٍػىَدي وبٍؿي ديوبيـي ٍ همبيؼِي هيىشٍػىَحّبي الىششًٍي ثبهيىشٍػىَحّبي وبٍؿي ديوبيـي
 -9هيىشٍسىَپي تًَلصًي پيوبيطي

))ٍ (Scanning Tunneling Microscopy (STM

هيىشٍسىَپي ًيشٍي اتوي ))(Atomic Force Microscopy(AFM

 سَكيف دذيذُ سًَلصًي الىششًٍي ،هىبًيؼن سـىيل سلَيش دس هيىشٍػىَحّبي سًَلصًي ديوبيـي ٍ ًيشٍياسوي ،هغبلؼِ هيىشٍػىَدي سًَلصًي ديوبيـي ٍ ًيشٍي اسوي صيش ػيبالر ،سٍؽّبي سْيِ ًوًَِ ثشاي
هيىشٍػىَدي سًَلصًي ديوبيـي ٍ ًيشٍي اسوي
 -10وبسثشد سٍشّبي تًَلصًي پيوبيطي ٍ هيىشٍسىَپي ًيشٍي الىتشًٍي دس الىتشٍضيوي
 اكَل سٍؽ هيىشٍػىَدي سًَلصًي ديوبيـي الىششٍؿيويبيي ٍ وبسثشدّبي آى دس هغبلؼِ ػغح الىششٍدّب،اكَل سٍؽ هيىشٍػىَدي ًيشٍي اسوي دس هغبلؼِ ػغح الىششٍدّب ،سٍؽ هيىشٍػىَدي الىششٍؿيويبيي
سٍثـي ٍ وبسثشدّبي هخشلف آى دس هغبلؼِ فشآيٌذّبي الىششٍؿيويبيي
 -11سٍشّبي طيفسٌجي ًَسي دس هطبلؼِ سطح
 همذهِاي ثش سٍؽّبي عيفػٌدي هشيي-فشاثٌفؾ ،هبدٍى لشهض ٍ ساهبى ٍ وبسثشد ايي سٍؽّب دس هغبلؼِيػغح

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي

1- P. J. Goodhew, J. Humphreys, R. Beanland, Electron Microscopy and Analysis, 3rd Ed.,
Taylor and Francis, 2001.
2- T. L. Alford, L. C. Feldman, J. W. Mayer, Fundamentals of Nanoscale Film Analysis,
Springer, 2007.
3- S. Amelinckx, D. van Dyck, J. van Landuyt, G. van Tendeloo Electron Microscopy
Principles and Fundamentals, VCH, 1997.
4- K. S. Birdi, Scanning Probe Microscopes: Applications in Science and Technology, CRC
Press, 2003.
5- A. J. Bard, M. V. Mirkin, Scanning Electrochemical Microscopy, Marcel Dekker, Inc.,
2001.

روشهايهستهايدرتجسيهشيميائي
Nuclear Methods in Chemical Analysis

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
وؼت اعالػبر سىويلي دس خلَف ػبخشبس ٍ خَاف ّؼشِ ،فؼل ٍ اًفؼبالر ّؼشِاي لبثل وبسثشد دس
ؿيوي سدضيِ ،آؿٌبئي ثب سٍؽّبي سَليذ ساديَايضٍسَحّب ٍ ًحَُ آؿىبسػبصي ٍ اًذاصُگيشي آًْب ،وؼت
داًؾ دس صهيٌِ سٍؽّبي هخشلف سدضيِ ّؼشِاي ثش دبيِ فؼبلػبصي ًَسشًٍي ،سليكػبصي ايضٍسَدي،
اػذىششٍػىَدي هَػجبٍسً ،ـش اؿؼِ  ٍ Xآخشيي ديـشفشِّبي سدضيِ ّؼشِاي
سئَس هطبلت:
 -1همذهِاي ثش اصَل ضيوي ّستِاي ٍ ساديَضيوي
 ػبخشبس ٍ خَاف ّؼشِ ،دشسَصائي ٍ سٍاثظ حبون ثش آى ،يىبّب دس دشسَصائي ٍ ٍاوٌؾّبي ّؼشِاي ،ؿىبفزٍ ّنخَؿي
 -2آضىبسسبصي ٍ اًذاصُگيشي تبثصّبي ّستِاي
 اػبع ثش ّن وٌؾ سبثؾ ثش هَاد ،اكَل آؿىبسػبصّبي ّؼشِاي ،آؿىبسػبصّبي گبصي ٍ ؿوبسؽگشّبيػٌشيالػيَى (آلي ٍ هؼذًي) آؿىبسػبصّبي ًيوِّبدي
 -3سٍشّبي تَليذ ٍ جذاسبصي ايضٍتَحّب
 سَليذ ساديَايضٍسَحّب ثِ سٍؽ فؼبلػبصي ًَسشًٍي ،سَليذ ساديَايضٍسَحّب دس ؿشبةدٌّذُّب ،سَليذ ثِ سٍؽؿىبفز ّؼشِاي ،هَلذّبي ساديَايضٍسَدي ٍ خذاػبصي ايضٍسَدي ثِ سٍؽّبي هخشلف
 -4وبسثشدّبي تجضيِاي ساديَايضٍتَحّب
 سديبةّب دس ؿيويسدضيِ ،وبسثشد دشاوٌذگيّبي آلفب ،ثشب ٍ گبهب دس سدضيِ ؿيويبئي ٍ سيششاػيَىّبيساديَهششي
 -5تجضيِ ثِ سٍش فؼبلسبصي ًَتشًٍي ()NAA
 هجبًي سٍؽّبي  ،NAAؿشايظ آصهبيـگبّي دس  ، NAAسٍؽّبي ثش دبيِ ًَسشٍىّبي سأخيشي ٍ سٍؽّبي NAAثش دبيِ فؼبلػبصي آًي

 -6سٍشّبي سليكسبصي ايضٍتَپي ()IDA
 اكَل سٍؽ  ٍ IDAاًَاع آى IDA ،خضء اػشَويَهششي IDA ،هؼىَع ٍ دٍ ساديًََوليذي IDA ،ثشاػبعاًذاصُگيشي اوشيَيشِ هخلَف IDA ،ثشاػبع اًذاصُگيشي ًؼجز ايضٍسَدي ٍ  IDAثب ايضٍسَحّبي دبيذاس
 -7تجضيِ ضيويبئي ثش اسبس اًذاصُگيشي هيضاى فؼبليت ساديَضيويبئي
 سدضيِ ثشاػبع گًَِّبي عجيؼي ساديَاوشيَ ،اػذىششٍهششي گبهب ،اػذىششٍهششي آلفب ٍ سدضيِ ؿيويبئي ثباػشفبدُ اص سديبةّب
 -8اسپىتشٍسىَپي هَسجبٍس دس ضيوي تجضيِ
 هجبًي اػذىششٍػىَدي هَػجبٍس ،سحليل ٍ سفؼيش اعالػبر عيفّبي هَػجبٍس ٍ وبسثشدّبي اػذىششٍػىَديهَػجبٍس
 -9سٍشّبي ديگش تجضيِ ّستِاي
 سٍؽّبي ساديَايويٌَاػي ( ً ،)RIAـش اؿؼِ  Xالمبئي رسُ ( ً ،)PIXEـش اؿؼِ  γالمبئي رسُ ( ،)PIGEاػذىششٍػىَدي فَسَالىششًٍي اؿؼِ  ،)XPS ( Xآؿىبسػبصي دغصًي االػشيه ،سدضيِ  XRFثب اػشفبدُ اص
چـوِّبي ساديَاوشيَ ،سدضيِؿيويبئي ثب اػشفبدُ اص ًبثَدي دَصيششٍى اػذىششٍػىَدي ٍ اػذىششٍػىَدي
دشاوٌذگي ثشگـشي سادسفَسد

سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ :داسد
هٌبثغ اصلي:
1- D. D. Sood, A.V. R Reddy, N. Ramamoorty, Fundamentals of Radiochemistry, Yancas,
Mumbai, 2004
2- B. Kahn, Radioanalytical Chemistry, Springer, 2007.
3- D. W. Loveland, D. J. Morrissey, G. T. Seaborg, Modern nuclear chemistry, John Wiley
& Sons, 2006.
4- J. Tolgyessy, M. Kyrs, Radioanalytical Chemistry, John Wiley & Sons, 1989

كمـومتـريكـس
Chemometrics

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
سجييي هجبًي ووَهششيىغ ٍ ُةوبسگيشي سٍؽّبي هخشلف ووَهششيىغ دس حل هؼبيل ؿيويبيي
سئَس هطبلت:
 -1همذهِاي ثش آهبس
 -خغب دس اًذاصُگيشي ،سَصيغ ًشهبل ،لضيِ حذ هشوضي،

داهٌِ ٍ حذ اعويٌبى ،سؼزّبي هؼٌيداسي ،آًبليض

ٍاسيبًغ  ،ANOVAثشّنوٌؾ ٍ آؿٌبيي ثب ًشمافضاس .MATLAB

 -2ثشداسّب ٍ هبتشيسّب
 فضبي ثشداسي ،ػوليبر سيبضي ثييثشداسّب ،ثشداسّبي يىِ ،ثشداسّبي هشؼبهذ ،صاٍيِي ثييثشداسّب ٍ ضشيتّوجؼشگي ،سلَيشػبصي ثشداس  ،خجش هبسشيغّب ،هبسشيغ هٌفشد  ،ثشداس ٍيظُ ،همذاس ٍيظُ ٍ ػيگٌبل خبلق
آًبليز
 -3سگشسيَى خطي چٌذ هتغيشُ
 همذهِاي ثش آًبليض دادُّبي چٌذهشغيشُ ،آًبليض هإلفِّبي اكلي ،آًبليض خَؿِاي (الگَؿٌبػي) ،آًبليض خذاوٌٌذُ ،سٍؽ ّوؼبيِ ًضديهسش  ،Kسگشػيَى چٌذگبًِ (سگشػيَى خضء اكلي) ،سگشػيَى چٌذهشغيشُ،
سگشػيَى حذالل هشثؼبر خضئي ،سٍؽ سٌظين چٌذهشغيّشُ ،ؿجىِ ػلجي هلٌَػي ٍ ٍضؼيز ووَهششيىغ
دس حبل حبضش
 -4سٍشّبي تجضيِ ثِ همبديش هٌفشد
 آًبليض هإلفِّبي اكلي  ،PCAسفؼيش خجشي هإلفِّبي اكلي ،سفؼيش ٌّذػي هإلفِّبي اكلي ،ثشداسّبياهشيبص )ٍ ٍ (scoreصى )ً (loadingوبيؾ گشافيىي ثشداسّبي اهشيبص ٍ ٍصى ،دػشِثٌذي ثشاػبع
سگشػيَى هإلفِّبي اكلي ٍ سٍؽ حذالل هشثؼبر خضئي PLS

،PCA

 -5سٍشّبي آًبليض فبوتَسي
 آًبليض فبوشَسي اًشمبل ّذف ) ،(TTFAآًبليض فبوشَسي اًشمبل ّذف سىشاسي ) ،(ITTFAآًبليض فبوشَسيسىبهلي ) ،(EFAآًبليض فبوشَسي سىبهلي ثب دٌدشُاي ثب اًذاصُ ثبثز ) ،(FSMEFAآًبليض فبوشَسي وبّؾ
هشسجِ) ٍ (RAFAآًبليض فبوشَسي وبّؾ هشسجِ ثب ديـشفز سىبهلي )(RAEFA

 -6سٍشّبي هذلسبصي سخت ٍ ًشم
 -سفىيه هٌحٌي چٌذهشغيشُ ) ٍ (MCRاثْبهبر دس سٍؽّبي MCR

 -7پشداصش ػالئن (سيگٌبلّب) ٍ ثْجَد دادُّب
 اسلبم ؿبيؼشگي سدضيِاي ،ػالهز ٍ ًَفِ (سؼبسيف ٍ سٍؽّبي ثْجَد) ،سـخيق ػالهز ٍ ديؾدشداصؽآى ،ػوليبر سيبضي ثش سٍي ػيگٌبل (خوغ ،سفشيك ،ضشة ٍ سمؼين دٍ ػيگٌبل)ّ ،وَاسػبصي (كبف
وشدى ػيگٌبل) هـشكگيشي اص ػيگٌبل ٍ ثْجَد سفىيه (ثْجَد ثب سٍؽ هـشكگيشي اص ػيگٌبل ،خوغ ٍصًي
ػيگٌبل اكلي ٍ هٌفي هـشك دٍم آى)
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
1- R. G. Brereton, Applied Chemometrics for Scientists, John Wiley & Sons, 2007.
2- F. T. Chau, Y. Z. Liang, J. Gao, X. G. Shao, Chemometrics from Basics to Wavelet
& Transform, Chemical Analysis Series, Vol. 164, J. D. Winefordner (Ed), John Wiley
Sons, New York, 2004.
3- M. Otto, Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry, Wiley-VCH, 1999.
4- D. L. Massart, B. G. M. Vandeginste, L. M. C Buydens, S. D. E. Jang, P. J. Lewi,
Handbook of Chemometrics and Qualimetrics: Parts A and B, Elsevier Science, 1988.
5- J. C. Miller, J. N. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 5th Ed.,
Prentice Hall, 2005.

ليسروكاربردآندرشيميتجسيه
Laser and Its Applications in Analytical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
سؼويك ٍ گؼششؽ هفبّين ليضس ٍ وبسثشدّبي آى دس سٍؽّبي اػذىششٍػىَدي
سئَس هطبلت:
 -1همذهِ
 هخشلشي اص سبسيخچِ ليضس ،اثشار سبثؾ ثش هبدُ ،اًَاع ػغَح اسوي ٍ هَلىَلي ،اكَل ولي اػذىششٍػىَديٍ هشٍسي ثش اًَاع اثشار دْيؿذگي عيفي
 -2اصَل ولي ليضس
 خَاف دشسَ ليضس ،فشاٍاًي هؼىَعً ،ـش خَدثِخَدي ٍ المبيي ،آػشبًِ ليضس ،اثشار هحيظ ليضس ٍ آيٌِّب -3دستگبَّسي ليضس
 -لغؼبر ادشيىي ،خبكيز  ،birefringenceدالسيضاػيَى (خغي ،حلمَي ،ثيضَي) ،اًَاع

ٍ waveplate

هىبًيؼن ػولىشد آىٍ ،ػبيل هَسد اػشفبدُ ثشاي دٍ ٍ چٌذ ثشاثش وشدى فشوبًغ (،)harmonic generator
هذٍالسَسّبي كَسي ،الىششيىي ٍ اثشار غيشخغي دس ليضسّب
 -4اًَاع سٍشّبي switching

 سٍؽّبي ايدبد سخ ،اًَاع هذّبي عَلي ٍ ػشضي -5اًَاع ليضس
  ،Maserليضسّبي گبصي ،خبهذ ،هبيغ ٍ ًيوِسػبًب -6وبسثشد ليضس دس سٍشّبي اسپىتشٍسىَپي
 ا ػذىششٍػىَدي خزثي ،اػذىششٍػىَدي ساهبى غيشخغي ،اػذىششٍػىَدي ساهبى سمَيز ؿذُ ثب ليضس،اػذىششٍػىَدي سصًبًغ هغٌبعيؼي ،اػذىششٍػىَدي فلَئَسػبًغ ٍ فؼفشػبًغ ،اػذىششٍػىَدي فَق
ػشيغ (ًبًَثبًيِ ،ديىَثبًيِ ٍ فوشَثبًيِ) ،اػذىششٍػىَدي كذاًَسي (

،)Photoacoustic

اػذىششٍػىَديگشهبيي (  )Thermal lens Spetroscopyاػذىششٍػىَدي ثب دٍ ،ػِ ٍ چٌذ فَسَى،
اػذىششٍػىَدي فشوبًغ  ٍ )frequency Comb Spectroscopy( Combخذاػبصي ايضٍسَحّب ثب ليضس

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

+

 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي

1. D. L. Andrews, A. A. Demidov (Editors), An Introduction to Laser Spectroscopy, 2nd Ed.,
Springer, 2002.
2. A. G. Urena, R. J. Donovan, H. H. Telle, Laser Chemistry: Spectroscopy, Dynamics and
Applications, John Wiley and Sons, 2007.
3. J. Sneddon, T. L. Thiem, Y. Lee (Editors), Lasers in Analytical Atomic Spectroscopy,
Wiley-VCH, 1997.
4. D. L. Andrews, Lasers in Chemistry, 3rd Ed. Springer, 1997.

مباحثويژهدرشيميتجسيه
Special Topics in Analytical Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيصًيبص- :

ًَع دسس :اخشيبسي
ّذف دسس:
آؿٌبيي ثب آخشيي ديـشفزّبي ػلوي دس ؿيويسدضيِ
سئَس هطبلت:

هغبلت هشثَط دس ّش سشم سَػظ اػشبد دسع ديـٌْبد ٍ دغ اص سأئيذ دس گشٍُ سذسيغ هيؿَد.
سٍش اسصيبثي:

اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
خذيذسشيي هٌبثغ هؼشجش دس صهيٌِ ؿيوي ٍ ثِ ٍيظُ ؿيويسدضيِ

مذلسازيدرالكتروشيمي
Modeling in Electrochemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسس :اخشيبسي

پيصًيبص- :

ّذف دسس:
يبدگيشي سٍؽّبي ؿجيِػبصي ،هذلػبصي ٍ ثِ وبسگيشي آًْب دس هذلػبصي فشآيٌذّبي الىششٍؿيويبيي
سئَس هطبلت:
 -1اجضاي يه هذل الىتشٍضيويبيي
 هىبًيؼن ،ؿىل الىششٍد ،سٍؽ الىششٍؿيوي ٍ سٍؽ حل -2فشآيٌذ ًفَر
 سٍاثظ حبون ثش ًفَر ،سٍؽ ّبي ػذدي ،هشغيشّبي ثذٍى ثؼذً ،فَر ٍ ٍاوٌؾّبي ؿيويبيي -3ضشايط هشصي
 ٍلشبهششي ٍ آهذشٍهششي -4ثستِّبي ًشم افضاسي
 FEMLAB ، EXCEL ، DigiElch ، Digisim -5هذلسبصي ثب استفبدُ اص FEMLAB

 ؿيَُ سشػين ( ،)Draw modeؿيَُ هشصي ( ،)Boundry modeؿيَُ صيش للوشٍ ( ،)Subdomain modeؿيَُخبًِثٌذي ( ،)Mesh modeؿيَُ حل ()Solve mode

 -6سيستن ّبي يه ثؼذي
 وشًٍَآهذشٍهششي دس ػغح الىششٍدّبي هشذاٍل ٍ ٍلشبهششي دس ػغح الىششٍدّبي هشذاٍل -7سيستنّبي دٍثؼذي
 وشًٍَآهذشٍهششي دس ػغح هيىشٍالىششٍدّبٍ ،لشبهششي دس ػغح هيىشٍالىششٍدّب ٍ ٍلشبهششي دس ػغحهيىشٍالىششٍدّبي آسايِاي
 -8هىبًيسنّبي هختلف الىتشٍضيويبيي
 اًشمبل الىششٍى ثشگـزدزيش ،ؿجِثشگـزدزيش ،غيشثشگـزدزيش ٍ ٍاوٌؾّبي ؿيويبيي ّوشاُ -9سيستنّبي جبسي ()Flow systems

 -حشوز ػيبل دس لَلِ ٍ الىششٍد لَلِاي

 الىتشٍاستبتيه ٍ تَصيغ داًسيتِ جشيبى-10
 داًؼيشِ خشيبى ثبًَيِ ٍ خبصى،ِ داًؼيشِ خشيبى اٍلي-

:سٍش اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصضيبثي هستوش

-

+

-

 ًذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اصلي

1- D. Britz, Digital Simulation in Electrochemistry, Springer, 2005.
nd
2- V. S. Bagotsky, Fundamentals of Electrochemistry, 2 Ed., John Wiley and Sons,
2006.
3- Periodicals & Papers

نانوالكتروشيمي
Nanoelectrochemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيصًيبص :الىششٍؿيوي سدضيِ اي 1

ًَع دسس :اخشيبسي
ّذف دسس:

سْيِ ًبًَالىششٍدّب ٍ الىششٍدّبي ًبًَحفشُاي ،هـخلِيبثي آًْب ٍ ثِ وبسگيشي آًْب دس هغبلؼبر
الىششٍؿيويبيي ،ثِ وبسگيشي ًبًَرسار ٍ ًبًَػبخشبسّب دس فشآيٌذّبي الىششٍؿيوبيي ٍ سْيِ ثيَػٌؼَسّب ٍ
ّوچٌيي آؿٌبيي ثب سٍؽّبي سْيِ الىششٍؿيوبيي ًبًَ ػبخشبسّب
سئَس هطبلت:
ً -1بًَالىتشٍدّب
 ػبخز ٍ هـخلِيبثي ًبًَالىششٍدّب ،خَاف ًبًَالىششٍدّب ،الىششٍؿيوي دس ػغح ًبًَالىششٍدّب ٍالىششٍدّبي ثب فبكلِ ًبًَ ()Nanogap Electrodes

 -2الىتشٍد ّبي ًبًَحفشُاي
 ػبخز ٍ هـخلِيبثي الىششٍدّبي ًبًَحفشُ اي ٍ ٍلشبهششي دس ػغح الىششٍدّبي ًبًَحفشُاي -3الىتشٍضيوي ًبًَرسات
 ؿيوي اًشمبل الىششٍى ًبًَرسار دس هحلَلّبٍ ،لشبهششي ًبًَرسار ثشچؼتداس ؿذُ ثب هَلىَلّبي سدٍوغ،الىششٍؿيوي سه اليِّبي ًبًَرسار ٍ لَهيٌؼبًغ الىششٍؿيويبيي ًمبط وَاًشَهي
 -4الگَسبصي ثب استفبدُ اص سٍشّبي الىتشٍضيويبيي
 -الگَػبصي ثِ سٍؽ هحبفظزصدايي ( )Deprotectionالىششٍؿيويبييً ،بًَليشَگشافي الىششٍؿيويبيي – Dip

 ،Penسشػيت الىششٍؿيويبيي هَضؼي ،ليشَگشافي اؿؼِ الىششًٍي
ليشَگشافي اؿؼِ يًَي هشوشوض

(Beam lithography

،)Electron

( ،)Focused ion beam (FIB) lithographyليشَگشافي چبح ًبًَ

( ،)Nano-Imprint Lithographyاكالح ػغح ثب اػشفبدُ اص هيىشٍػىَح سًَلي سٍثـي الىششٍؿيويبيي
( ٍ )Electrochemical STMسشػيت الىششٍؿيويبيي ثب دلِ دشبًؼيل ثؼيبس وَسبُ
 -5الىتشٍوبتبليض ثب استفبدُ اص ًبًَرسات
 ًبًَرسار سه فلضي ٍ چٌذ فلضي ،خزة ثش سٍي ًبًَرسار فلضي ،اثش اًذاصُ رسار ثش لبثليز الىششٍوبسبليؼشيٍ وبسثشد

 -6ثيَسٌسَسّبي هجتٌي ثش ًبًَرسات
 ػبهبًِّبي ثيَالىششٍؿيوي هجشٌي ثش ّيجشيذآًضين ً -بًَرسار ٍ الىششٍؿيوي هؼشمين -7تْيِ الىتشٍضيويبيي اليِّبي ًبصن ّيجشيذي
 هَاد ّيجشيذي آلي-هؼذًي ،اكَل سـىيل ّيجشيذ ٍ وبسثشدّب -8تْيِ الىتشٍضيويبيي ًبًَسبختبسّب
 سشػيت الىششٍؿيويبيي ًبًَػبخشبسّبي فلضي ،سْيِ الىششٍؿيويبيي لبلتّب ،سْيِ ًبًَػينّب ٍ ًبًَرسار ثباػشفبدُ اص لبلتّب ٍ سضييي الىششٍؿيويبيي لجِ دلِ ()Electrochemical Step Edge Decoration

سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذً :ذاسد

هٌبثغ اصلي:
1- A. Wiekowski, E. R. Savinova, C. G. Vayenas, Catalysis and Electrocatalysis at
Nanoparticle Surfaces, Marcel Dekker, 2003.
2- D. L. Feldheim, C. A. Foss, Jr (Editors), Metal Nanoparticles, Synthesis,
Chracterization and Application, Marcel Dekker, 2002.
3- Periodicals & Papers

سميناركارشناسيارشذ
MSc. Seminar

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي1 :

حل توشيي- :
پيصًيبص- :

ًَع دسس :الضاهي
ّذف دسس:

سجييي اكَل اًشخبة يه هَضَع ػلوي ،خوغآٍسي اعالػبر هشسجظ ثب آى هَضَع ٍ اسائِي آى
سئَس هطبلت:
دس ايي دسع ًحَُ خوغآٍسي اعالػبر دس هَسد يه هجحث ػلوي ٍ اسائِي آى ثِ كَسرّبي هخشلف
هبًٌذ دَػشش ،ػخٌشاًي ٍ يب همبلِ ثِ داًـدَ آهَصؽ دادُ هيؿَد .ػذغ داًـدَ ثب ّوبٌّگي يىي اص اػبسيذ
گشٍُ يىي اص هَضَػبر سٍص ؿيوي سدضيِ سا اًشخبة وشدُ ٍ دغ اص خوغآٍسي اعالػبر هشسجظ ثب آى
هَضَع ،آى سا ثِ كَسر يه ػخٌشاًي ػلوي ػوَهي اسائِ هيًوبيذ .اًشخبة هَضَع ،اسائِي آى ٍ اسصيبثي
داًـدَ دس چبسچَة همشسار هلَة گشٍُ ؿيوي اًدبم هيگيشد.
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
وشبةّب ٍ همبالر ػلوي خذيذ ٍ هؼشجش هشسجظ ثب هَضَع ػويٌبس

سميناردكتري
PhD. Seminar

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي1 :

حل توشيي- :
پيصًيبص- :

ًَع دسس :الضاهي
ّذف دسس:

سجييي اكَل اًشخبة يه هَضَع سخللي ،خوغآٍسي اعالػبر هشسجظ ثب آى هَضَع ٍ اسائِي آى
سئَس هطبلت:
داًـدَ ثب ّوبٌّگي يىي اص اػبسيذ گشٍُ يىي اص هَضَػبر سخللي ؿيوي سدضيِ سا اًشخبة وشدُ ٍ
دغ اص خوغآٍسي اعالػبر هشسجظ ثب آى هَضَع ،آى سا ثِ كَسر يه ػخٌشاًي ٍ سشخيحبً ثِ صثبى اًگليؼي
اسائِ هيًوبيذ .اًشخبة هَضَع ،اسائِي آى ٍ اسصيبثي داًـدَ دس چبسچَة همشسار هلَة گشٍُ ؿيوي
اًدبم هيگيشد.
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
وشبةّب ٍ همبالر ػلوي خذيذ ٍ هؼشجش هشسجظ ثب هَضَع ػويٌبس

پاياننامهكارشناسيارشذ
MSc. Dissertation

تؼذاد ٍاحذ ػولي6 :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي- :

حل توشيي- :
پيصًيبص- :

ًَع دسس :الضاهي
ّذف دسس:

ثشخَسداسي داًـدَ اص سَاًوٌذي الصم ثشاي اًدبم دظٍّؾ
سئَس هطبلت:
دس ايي دسع داًـدَ ثب ّوبٌّگي اػشبد ساٌّوب يه دشٍطُ سحميمبسي دس يىي اص ؿبخِّبي ؿيويآلي سا
اًشخبة ٍ ثِ گشٍُ هؼشفي هيًوبيذ.گشٍُ ثب دسًظش گشفشي هؼيبسّبي سبصگي ٍ ًَآٍسي هَضَع ٍ يب اّويز
وبسثشدي آى هَضَع سا سلَيت هيًوبيذ.
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
وشبةّب ٍ همبالر ػلوي خذيذ ٍ هؼشجش هشسجظ ثب هَضَع دبيبى ًبهِ

پاياننامهدكتري
PhD. Dissertation

تؼذاد ٍاحذ ػولي20 :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي- :

حل توشيي- :
پيصًيبص- :

ًَع دسس :الضاهي
ّذف دسس:

ايدبد سَاًبئيّبي الصم دس داًـدَ ثشاي اًدبم دظٍّؾ هؼشمل دس يه صهيٌِي سخللي ؿيوي
سئَس هطبلت:
دس ايي دسع داًـدَ ثب ّوبٌّگي اػشبد ساٌّوب يه هَضَع سحميمبسي دس صهيٌِ ؿيويآلي سا اًشخبة وشدُ
ٍ آى سا ثِ كَسر يه ديـٌْبديِ ثِ گشٍُ اسائِ هيًوبيذ .گشٍُ دغ اص ثشسػي اٍليِ ديـٌْبديِ ٍ دس كَسر
ثشخَسداسي آى اص ًَآٍسي ٍ يب سَاًبئي دس سفغ يىي اص هـىالر هلي خلؼِ دفبع اص ديـٌْبديِ سا سـىيل
هيدّذ دس كَسر سأئيذ هَضَع ٍ سَاًوٌذي داًـدَ ديـٌْبديِ سلَيت ؿذُ ٍ داًـدَ ٍاسد هشحلِ ػولي
ديـٌْبديِ هيگشدد.
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
وشبةّب ٍ همبالر ػلوي خذيذ ٍ هؼشجش هشسجظ ثب هَضَع دبيبى ًبهِ

سمينار1كارشناسيارشذ(آموزشمحور)
MSc. Seminar 1

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي2 :

حل توشيي- :
پيصًيبص- :

ًَع دسس :الضاهي
ّذف دسس:

سجييي اكَل اًشخبة يه هَضَع ػلوي ،خوغآٍسي اعالػبر هشسجظ ثب آى هَضَع ٍ اسائِي آى
سئَس هطبلت:
داًـدَ ثب ّوبٌّگي يىي اص اػبسيذ گشٍُ يىي اص هَضَػبر سٍص گشايؾ سا اًشخبة وشدُ ٍ ًحَُ
خوغآٍسي اعالػبر دس هَسد ايي هجحث ػلوي ٍ اسائِي آى ثِ كَسرّبي هخشلف هبًٌذ دَػشش ،ػخٌشاًي ٍ
يب همبلِ ثِ اٍ آهَصؽ دادُ هيؿَد .دغ اص خوغآٍسي اعالػبر هشسجظ ثب آى هَضَع ،آى سا ثِ كَسر يه
ػخٌشاًي ػلوي ػوَهي اسائِ هيًوبيذ .اًشخبة هَضَع ،اسائِي آى ٍ اسصيبثي داًـدَ دس چبسچَة همشسار
هلَة داًـگبُ اًدبم هيگيشد.
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-
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ثبصديذً :ذاسد
هٌبثغ اصلي:
وشبةّب ٍ همبالر ػلوي خذيذ ٍ هؼشجش هشسجظ ثب هَضَع ػويٌبس

سمينار2كارشناسيارشذ(آموزشمحور)
MSc. Seminar 2

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي2 :

حل توشيي- :
پيصًيبص- :

ًَع دسس :الضاهي
ّذف دسس:

اسائِ ٍ سذٍيي يه هَضَع سخللي ٍ خوغآٍسي اعالػبر هشسجظ ثب آى
سئَس هطبلت:
داًـدَ ثب ّوبٌّگي يىي اص اػبسيذ گشٍُ يىي اص هَضَػبر سخللي گشايؾ سا اًشخبة وشدُ ٍ دغ اص
خوغآٍسي اعالػبر هشسجظ ثب آى هَضَع ،آى سا ّن ثِ كَسر ػخٌشاًي ٍ ّن

ثِ كَسر هذٍى اسائِ

هيًوبيذ .اًشخبة هَضَع ،اسائِي آى ٍ اسصيبثي داًـدَ دس چبسچَة همشسار هلَة داًـگبُ اًدبم
هيگيشد.
سٍش اسصيبثي:
اسصضيبثي هستوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-
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