ثشًبهِ آهَصؿي
دٍسُّبي تحليالتتنويلي
سؿتِ ؿيويهؼذًي

- 1هقذهِ
ثبتٛخ ٝث ٝپيـشفت سٚصافض ٖٚػّٓ ؿيٕي  ٚإٞيت ايٗ ػّٓ دس خٛأغ ثـشي ،پشٚسؽ ٘يشٞٚبي
ٔتخلقٔ ،تؼٟذ  ٚآٌب ٜاص ِضٔٚبت اِٚي ٝيه خبٔؼ ٝدس حبَ تٛػؼٔ ٝيثبؿذ .دس ايٗ ساػتب تأػيغ سؿتٞٝبي
ٔختّف دس دٚسٜٞبي تحليالتتىٕيّي سؿت ٝؿيٕي دس دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ دس دػتٛس وبس لشاس ٌشفت ٚ
ػشفلُٞبي ٔشثٛط ٘يض تؼشيف ٌشديذ .ثش٘بٔ ٝدسػي  ٚآٔٛصؿي تٙظيٓ ؿذ ٜثشاي دٚسٜٞبي
تحليالتتىٕيّي و ٝؿبُٔ آٔٛصؽٞبي ٘ظشي  ٚػّٕي ٔيثبؿذ ثٌٝ٘ٛ ٝاي اػت و ٝا٘تظبس ٔيسٚد
دا٘ؾآٔٛختٍبٖ ايٗ سؿتٞٝب ثتٛا٘ٙذ تٛا٘بييٞبي الصْ دس صٔيٞٝٙبي آٔٛصؿي ،پظٞٚـي  ٚكٙؼتي سا داؿتٝ
ثبؿٙذ  ٚاص ٔٙبثغ  ٚاػتؼذادٞبي ٔٛخٛد دس وـٛس ث ٝثٟتشيٗ ؿىُ اػتفبدٕ٘ ٜبيٙذ.
 -2ضشٍست ٍ اّويت
ثب ثشسػي دسٚع ٔمبعغ تحليالتتىٕيّي سؿت ٝؿيٕي  ٚثحث  ٚتجبدَ٘ظش ثب ٔتخللبٖ ٌشٚ ٜٚ
كبحت٘ظشاٖ دس ػبيش ٌشٜٞٚبي ؿيٕي وـٛس ٔ ٚغبِؼ ٝثش٘بٔٞٝبي آٔٛصؿي دا٘ـٍبٜٞبي ٔؼتجش خٟبٖ ايٗ
٘تيد ٝحبكُ ؿذ و ٝثش٘بٔٞٝبي فؼّي دٚسٜٞبي تحليالتتىٕيّي ٘يبص ث ٝتغييش اػبػي داؿت ٚ ٝدس ٘ظش ٌشفتٗ
ؿيٕي ث ٝػٛٙاٖ يه سؿت ٝثب پٙح ٌشايؾ ؿيٕيآِي ،ؿيٕيپّيٕش ،ؿيٕيتدضي ،ٝؿيٕيفيضيه  ٚؿيٕئؼذ٘ي
تمشيجبً ٔٙؼٛخ ؿذ ٜاػت .ثش ايٗ اػبع تخللي ؿذٖ ثيـتش ثش٘بٔٞٝبي آٔٛصؿي دس دٚسٜٞبي
تحليالتتىٕيّي  ٚتٛخٚ ٝيظ ٜث ٝدسٚع ٔشتجظ ثب صٔيٞٝٙبي خذيذ  ٚث ٝسٚص ػّٕي  ٚدسٚػي و ٝث ٝفشآٞ
ؿذٖ صٔيٞٝٙبي تحميمبتي ثيٗ سؿتٝاي ٔيا٘دبٔذ ،ضشٚسي ٔيثبؿذ.
 -3تؼشيف
دٚسٜٞبي تحليالتتىٕيّي ؿيٕي دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ دٚسٜاي ثب سؿتٞٝبي تخللي پٙحٌب٘( ٝؿيٕيآِي،
ؿيٕيپّيٕش ،ؿيٕيتدضي ،ٝؿيٕيفيضيه  ٚؿيٕئؼذ٘ي) اػت ؤ ٝـخلبت ٞش سؿت ٝثب دسٚع اختلبكي
آٖ سؿتٔ ٚ ٝحتٛاي پبيبٖ٘بٔ ٝتؼييٗ ٔيٌشدد .دس ٞش سؿتٔ ٝدٕٛػٝاي اص دسٚع اكّي تخللي ،دسٚع
ا٘تخبثي ،ػٕيٙبس  ٚپبيبٖ٘بٔ ٝث٘ ٝحٛي اسائٔ ٝيٌشدد و ٝػٕت  ٚػٛي تحميمبت دس وٙبس آٔٛصؽ ؿىُ
وبّٔي ٌشفت ٚ ٝؿخق سا ثشاي اثذاع  ٚخالليت دس صٔيٞٝٙبي ٔختّف  ٚوبسثشد ػّٓ ؿيٕي دس كٙبيغ آٔبدٜ
ٔيوٙذ .اتىبء ث٘ ٝفغ  ٚل ٜٛاثتىبس  ٚپظٞٚؾ دس دا٘ـد ٛثشاي ا٘دبْ تحميك ٔؼتمُ دس ؿيٕي سؿذ ٔييبثذ ٚ
افضايؾ تٛا٘بيي ٟٔ ٚبست ا ٚسا ثٙٔ ٝظٛس احشاص ٔؼئِٛيتٞبي ؿغّي دس ػغح يه كبحت٘ظش دس يىي اص
صٔيٞٝٙبي تخللي ثبتٛخ ٝث٘ ٝيبصٞبي خبٔؼ( ٝتشثيت وبدس آٔٛصؿي  ٚپظٞٚـي ٔٛسد ٘يبص دا٘ـٍبٜٞب ٚ
ٔإػؼبت تحميمبتي دِٚتي  ٚغيشدِٚتي) ثٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت.

ٍ -4احذّبي دسػي
 -1-4دٍسُّبي مبسؿٌبػياسؿذ ؿيوي
تؼذاد وُ ٚاحذٞبي دسػي دٚسٜٞبي وبسؿٙبػياسؿذ ؿيٕي دس سؿتٞٝبي ٔختّف

ٚ 28احذ

اػت و ٝثشاي دٚسٜٞبي آٔٛصؿي  ٚپظٞٚـي ؿبُٔ ٚ 12احذ اكّي تخلليٚ 9 ،احذ اختيبسي1 ،
ٚاحذ ػٕيٙبس ٚ 6 ٚاحذ پبيبٖ٘بٔٔ ٝيثبؿذ  ٚثشاي دٚسٜٞبي آٔٛصؽٔحٛس ؿبُٔ

ٚ 12احذ اكّي

تخلليٚ 12 ،احذ اختيبسيٚ 4 ،احذ ػٕيٙبس ٔيثبؿذ.
ا٘تخبة پشٚط ٜتحميمبتي دس سؿتٞٝبي ٔختّف ؿيٕي ثب ٘ظش اػتبد سإٙٞب ٛٔ ٚافمت ٌش ٜٚا٘دبْ
ٔيٌيشد .ثبتٛخ ٝث ٝإٞيت تحميمبت ٛ٘ ٚآٚسي دس دا٘ؾ ؿيٕي تٛكئ ٝيٌشدد و ٝدس ايٗ ا٘تخبة
حتياالٔىبٖ ٘ىبت صيش سػبيت ؿٛد:
 -1سٚؽ يب ساٜحُ ٔٛسد٘ظش داساي تبصٌي ٛ٘ ٚآٚسي ثبؿذ.
ٛٔ -2ضٛع  ٚعشح ٔٛسد٘ظش دس خٟت ؿٙبخت يب سفغ ٔـىالت خبٔؼ ٝثبؿذ.
دا٘ـدٛيبٖ دٚسٜٞبي آٔٛصؿي  ٚپظٞٚـي ٞش سؿت ٝثبتٛخ ٝثٛٔ ٝضٛع پبيبٖ٘بٔ٘ ٚ ٝظش ٌشٜٚ
ٔيتٛا٘ٙذ وٕجٛد ٚاحذٞبي آٔٛصؿي خٛد سا (تب ػمف ٚ 9احذ) ،اص خذ َٚدسٚع اختيبسي سؿتٝ
ٔشثٛط  ٚيب خذ َٚدسٚع تخللي -اِضأي دوتشي سؿت ٝخٛد  ٚدس ٔٛاسد خبف ثب پيـٟٙبد اػتبد
سإٙٞب  ٚتأئيذ ٌش( ٜٚحذاوثش تب ػمف

ٚ 6احذ دسػي) اص دسٚع اسائ ٝؿذ ٜدس ػبيش سؿتٞٝبي

ٔلٛة دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ اخز ٕ٘بيٙذ.
دس خلٛف ػٕيٙبسٞبي دٚس ٜآٔٛصؽ ٔحٛس ا٘تخبة ٔٛضٛع ،اسائٝي آٖ  ٚاسصيبثي دا٘ـد ٛدس
چبسچٛة ٔمشسات ٔلٛة دا٘ـٍب ٜا٘دبْ ٔيٌيشد.
 -2-4دٍسُّبي دمتشي ؿيوي
تؼذاد وُ ٚاحذٞبي دسػي دٚس ٜدوتشي ؿيٕي دس سؿتٞٝبي ٔختّف ٚ 36احذ اػت و ٝؿبُٔ
ٚ 6احذ اكّي تخلليٚ 9 ،احذ اختيبسيٚ 1 ،احذ ػٕيٙبس ٚ 20 ٚاحذ پبيبٖ٘بٔٔ ٝيثبؿذ.
ا٘تخبة ٔٛضٛع پبيبٖ٘بٔ ٝدس سؿتٞٝبي ٔختّف ؿيٕي ثب ٘ظش اػتبد سإٙٞب ٛٔ ٚافمت ٌش ٜٚا٘دبْ
ٔيٌيشد .ثبتٛخ ٝث ٝإٞيت تحميمبت ٛ٘ ٚآٚسي دس دا٘ؾ ؿيٕي تٛكئ ٝيٌشدد و ٝدس ايٗ ا٘تخبة
حتياالٔىبٖ ٘ىبت صيش سػبيت ؿٛد:
 -1سٚؽ يب ساٜحُ ٔٛسد٘ظش داساي تبصٌي ٛ٘ ٚآٚسي ثبؿذ.
ٛٔ -2ضٛع  ٚعشح ٔٛسد٘ظش دس خٟت ؿٙبخت يب سفغ ٔـىالت خبٔؼ ٝثبؿذ.
دا٘ـدٛيبٖ ٞش سؿت ٝثبتٛخ ٝثٛٔ ٝضٛع پبيبٖ٘بٔ٘ ٚ ٝظش ٌشٔ ٜٚيتٛا٘ٙذ وٕجٛد ٚاحذٞبي
آٔٛصؿي خٛد سا (تب ػمف ٚ 9احذ) ،اص خذ َٚدسٚع اختيبسي سؿتٔ ٝشثٛط  ٚدس ٔٛاسد خبف ثب
پيـٟٙبد اػتبد سإٙٞب  ٚتأئيذ ٌش( ٜٚحذاوثش تب ػمف ٚ 6احذ دسػي) اص دسٚع اسائ ٝؿذ ٜدس ػبيش
سؿتٞٝبي ٔلٛة دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ اخز ٕ٘بيٙذ.

 -1تؼذاد وُ ٚاحذ دسػي دٚس ٜوبسؿٙبػياسؿذ ؿيٕي ٚ 28احذ  ٚثشاي وّي ٝسؿتٞٝب ث ٝؿشح صيش ٔيثبؿذ.
ديرٌَايآمًزضييپژيَطي
تؼذاد ٍاحذ
دسٚع اكّي تخللي

12

دسٚع اختيبسي

9

ػٕيٙبس

1

پبيبٖ٘بٔٝ

6
جوغ

28

ديرٌَايآمًزشمحًر
تؼذاد ٍاحذ
دسٚع اكّي تخللي

12

دسٚع اختيبسي

12

ػٕيٙبس

4
جوغ

28

 -2تؼذاد وُ ٚاحذ دسػي دٚس ٜدوتشي ؿيٕي ٚ 36احذ  ٚثشاي وّي ٝسؿتٞٝب ث ٝؿشح صيش ٔيثبؿذ.

تؼذاد ٍاحذ
دسٚع اكّي تخللي

6

دسٚع اختيبسي

9

ػٕيٙبس

1

پبيبٖ٘بٔٝ

20
جوغ

36


جذيل:1دريساصليتخصصيديرٌيمارضىاسيارضذضيميمعذوي
سديف

ًبم دسع

تؼذاد ٍاحذ

كفحِ

1

ػيٙتيه ،تشٔٛديٙبٔيه ٔ ٚىب٘يضْ ٚاوٙؾٞبي ٔؼذ٘ي

3

1

2

ؿيٕيفيضيهٔؼذ٘ي

3

3

3

ؿيٕئؼذ٘يپيـشفتٝ

3

5

4

عيفػٙدي ٔؼذ٘ي

3

7

جوغ ٍاحذ

12



جذيل:2دريساصليتخصصيديرٌيدمتريضيميمعذوي
سديف

ًبم دسع

تؼذاد ٍاحذ

كفحِ

1

ثيٛؿيٕئؼذ٘ي

3

9

2

وشيؼتبٌِٛشافي

3

11

3

ٚاوٙؾٞبي وبتبِيضٚسي

3

13

جوغ ٍاحذ

9

دا٘ـدٛيبٖ ؿيٕئؼذ٘ي ٔٛظف ثٌ ٝزسا٘ذٖ حذاقل دٍ دسع اص ػِ دسع فٛق ٔيثبؿٙذ.

جذيل:3دريساختياريرضتٍضيميمعذوي
ًبم دسع

سديف

تؼذاد

كفحِ

ٍاحذ

1

تؼييٗ ػبختبسٞبيثّٛسي ث ٝوٕه اؿؼX ٝ

3

15

2

سٚؽٞبي آ٘بِيض ٔٛاد دس ٔميبع ٘ب٘ٛ

3

17

3

ػبختبس  ٚپي٘ٛذ دس ؿيٕئؼذ٘ي

3

20

4

ؿيٕيآِيفّضي*

3

21

5

ؿيٕيآِيفّضيپيـشفتٝ

3

23

6

ؿيٕيپّيٕشٞبئؼذ٘ي

3

25

7

ؿيٕيتدضيٝپيـشفت -*ٝدػتٍبٞي

3

27

8

ؿيٕيحّمٞٝب ،ص٘ديشٞب  ٚوالػتشٞبئؼذ٘ي

3

29

9

ؿيٕي٘ب٘ٛػبختبس :تِٛيذ ٔٛاد ٔؼذ٘ي ٘ب٘ٛ

3

31

10

ؿيٕي٘ب٘ٛػبختبس٘ :ب٘ٛػبختبس  ٚاليٞٝبي٘بصن٘ب٘ٛ

3

33

11

فتٛؿيٕئؼذ٘ي

3

35

12

وبسثشد ٘ظشيٌ ٝشٜٞٚب دس ؿيٕئؼذ٘ي*

3

37

13

ٔجبحث ٚيظ ٜدس ؿيٕئؼذ٘ي

3

39

جوغ

39

*دا٘ـدٛيبٖ دمتشي ٔدبص ث ٝاخز ايٗ دسٚع ٕ٘يثبؿٙذ.
*دا٘ـدٛيبٖ مبسؿٌبػياسؿذ ٔدبص ث ٝاخز ٚ 9احذ اص خذ 2 َٚيب  ٚ 3يب دسٚع اسائ ٝؿذ ٜاص ػبيش
ٌشٜٞٚبي آٔٛصؿي (تب ػمف ٚ 6احذ) ثب ٘ظش ٌشٔ ٜٚيثبؿٙذ
*دا٘ـدٛيبٖ دمتشي ٔدبص ث ٝاخز ٚ 9احذ اص خذ ٚ 3 َٚيب دسٚع اسائ ٝؿذ ٜاص ػبيش ٌشٜٞٚبي آٔٛصؿي
ثب ٘ظش ٌشٔ ٜٚيثبؿٙذ.

سيىتيل،ترمًديىاميليمناويسميامىصَايمعذوي
Kinetic, Thermodynamic, and mechanism of Inorganic Reactions

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اكّي تخللي (وبسؿٙبػياسؿذ)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع :ثشسػي ػيٙتيه ٔ ٚىب٘يؼٓ ٚاوٙؾ وٕپّىغٞبي ٔؼذ٘ي  ٚتؼييٗ لب٘ ٖٛػشػت
سئَع هغبلت:
 -1تؼييي قبًَى ػشػت موپلنغّبي هؼذًي
 ػشػت ٚاوٙؾ  ٚلب٘ ٖٛػشػت ،تؼييٗ لب٘ ٖٛػشػت اص دادٜٞبي ػشػت ،سٚؽٞبي تؼييٗ ػشػت ،فشْٞبيا٘تٍشاِي ٔؼبدِ ٝػشػت ،سٚؽٞبي ث ٝدػت آٚسدٖ ٔؼبدالت ػشػت ،ػيٙتيه آػبيـي ،ػيٙتيه تجبدِي،
تأثيش  H+دس لب٘ ٖٛػشػت ،ػيٙتيه  ٚتشٔٛديٙبٔيه ٚاوٙؾٞب
 -2تؼييي هنبًيؼن ٍامٌؾّبي هؼذًي
 لب٘ ٖٛػشػت ٔ ٚىب٘يؼٓ ،ؿٛاٞذي ثشاي ث ٝدػت آٚسدٖ ٔىب٘يؼٓ ،پبسأتشٞبي فؼبَػبصي  ٚػٛأُتشٔٛديٙبٔيىي ٔ ٚىب٘يؼٓ ،ا٘شطي آصاد فؼبَػبصي ٔ ٚىب٘يؼٓ ،سٚاثظ خغي ا٘شطي آصاد

)، (G  , G

آ٘تبِپي فؼبَػبصي ٔ ٚىب٘يؼٓ ،آ٘تشٚپي فؼبَػبصي ٔ ٚىب٘يؼٓ ،حدٓ فؼبَػبصي ٔ ٚىب٘يؼٓ  ٚاثش ٔحيظ سٚي
ػشػت
 -3تؼييي تجشثي ػشػت ٍامٌؾّبي هؼذًي
 تؼييٗ اخضاي ؿشوت وٙٙذ ٜدس ٚاوٙؾ ،سٚؽٞبي آغبص ٚاوٙؾٞب  ٚدأ ٝٙصٔب٘ي آٟ٘ب ،سٚؽٞبي خشيب٘ي،سٚؽٞبي پيٛػت ،ٝسٚؽٞبي آػبيـي ،اغتـبؿبت ثضسي ،سٚؽٞبي سلبثتي  ٚث ٝدػت آٚسدٖ ثبثتٞبي
ػشػت ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبي ٚاوٙؾٞبي ػشيغ ،سٚؽٞبي د٘جبَ وشدٖ پيـشفت ٚاوٙؾٞب ؿبُٔ
سٚؽٞبي عيفػٙدي  ٚغيشعيفػٙدي ،سٚؽٞبي  ،Batchسٚؽٞبي سلبثتي ٔ ٚغبِؼٌٞٝ٘ٛ ٝبي ٌزاس
ٍ -4امٌؾّبي جبًـيٌي
 ٚيظٌيٞبي ٚاوٙؾٞبي خب٘ـيٙيٚ ،اوٙؾٞبي خب٘ـيٙي دس تشويجبت ٞـت ٚخٟي ،تؼشيغ ٚاوٙؾٞبيخب٘ـيٙي دس وٕپّىغٞبي ثب ِيٍب٘ذٞبي يه دا٘ذا٘ٚ ،ٝاوٙؾٞبي خب٘ـيٙي دس تشويجبت داساي ِيٍب٘ذٞبي
چٙذ دا٘ذا٘ٚ ،ٝاوٙؾٞبي خب٘ـيٙي دس تشويجبت ؿبُٔ ِيٍب٘ذٞبي دسؿت حّمٚ ،ٝاوٙؾٞبي خب٘ـيٙي دس
تشويجبت ٔشثغ ٔؼغح ،اثش ِيٍب٘ذ سٚي ػشػت ٚاوٙؾٚ ،اوٙؾٞبي خب٘ـيٙي دس تشويجبت چٟبس ٚخٟي،

ٚ بٞسفىتب٘تٛبي ؿبُٔ ػٞٓي دس ػيؼتٙبي خب٘ـيٞؾٙاوٚ ،ٝٙسديٛ و5 ي دس تشويجبتٙبي خب٘ـيٞؾٙاوٚ
بٞٗتئيٚپشِٛي دس ٔتبٙبي خب٘ـيٞؾٙاوٚ
 مبّؾ- ٍامٌؾّبي امؼبيؾ-5
بيٞ ِيٍب٘ذ،بي فضبي خبسجٞؾٙاوٚ ،بي ٔىب٘يؼٕيٞيظٌيٚ ،ؾٞ وب-بي اوؼبيؾٞؾٙاوٚ ذيٙثٝ دػتٖٚ ا٘تمبَ اِىتشٚ ِيِٛىٖٖٛٔٚ دسٚ ا٘تمبَ اِىتش،ُؾ فضبي داخٞ وب-بي اوؼبيؾٞؾٙاوٚ حبُٔػبص دس
بٞٗتئيٚدس پش
:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

 ٘ذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1- R. G. Wilkins, Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal Complexes,
Wiley-VCH, 2002.
2- R. B. Jordan, Reaction Mechanisms of Inorganic and Organometallic Systems, Oxford
University Press, 1998.
3- J. H. Espenson, Chemical Kinetics and Reaction Mechanisms, Coustum Publishing, 2002.
4- S. Asperger, Chemical Kinetics and Inorganic Reaction Mechanisms, Springer, 2003.

ضيميفيسيلمعذوي
Physical Inorganic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اكّي تخللي (وبسؿٙبػياسؿذ)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
تجييٗ تئٛسيٞبي پي٘ٛذي ٔ ٚحبػج ٝا٘شطي ػبختبسٞبي ٔختّف  ٚثشسػي ٘ظشي ٝاسثيتبَ ِٔٛىِٛي ٛٞوُ
سئَع هغبلت:
ً -1ظشيِ اٍسثيتبل هَلنَلي َّمل
 -اكُ تغييش  ٚوبسثشد آٖ ،وبسثشد سٚؽ اٚسثيتبَ ِٔٛىِٛي ٛٞوُ دس ػيؼتٓ اِىتش٘ٚي

 ػبد ،ٜسٚؽ

ٓٞػبُٔٞب (ٓٞػبصٜٞب)ٔ ،حبػج ٝضشايت اٚسثيتبَ ِٔٛىِٛي ،سٚؽ وّي ثشاي ٔحبػج ٝضشايت اٚسثيتبَ
ِٔٛىِٛئ ،شتجٝي پي٘ٛذ  ٚدا٘ؼيت ٝاِىتش٘ٚي ،ا٘ذيغ ظشفيت آصاد ،دا٘ؼيت ٝاِىتش٘ٚي  ٚوبسثشد سٚؽ اٚسثيتبَ

ِٔٛىِٛي ٛٞوُ دس ػيؼتٓٞبي اِىتش٘ٚي  حّمٛي
 -2تئَسي هيذاى ليگبًذ

 -اسثيتبَٞبي  ٚ dديٍش اٚسثيتبَٞب ،اك َٛوٕي ٔيذاٖ ثّٛس ،پتب٘ؼيُ ٔيذاٖ ثّٛس اوتبٞذساَ  ٚاسصيبثي 

 -3مبسثشد ًظشيِ گشٍُّب دس هحبػجِ پتبًؼيل
 وبسثشد ٘ظشيٌ ٝش ٜٚدس ٔحبػج ٝپتب٘ؼيُ ٔيذاٖ ثّٛس اوتبٞذسأَ ،حبػج ٝپتب٘ؼيُٞبي تتشاٞذساَ ٔ ٚىؼت،ٔحبػج ٝپتب٘ؼيُ تمبسٖٞبي پبييٗتش :پتب٘ؼيُ ٔيذاٖ ثّٛس

 ،D2dپتب٘ؼيُ ٔيذاٖ ثّٛس اوتبٞذساَ ثب ا٘حشاف

تشيٌ٘ٛبِي ،پتب٘ؼيُ ٔيذاٖ ثّٛس  ،D3hپتب٘ؼيُ ٔيذاٖ ثّٛس  ،D3dپتب٘ؼيُ ٔيذاٖ ثّٛس اوتبٞذساَ ثب ا٘حشاف
تتشاٌ٘ٛبِي  ٚوبسثشد ٘ظشيٌ ٝش ٜٚدس ٔحبػج ٝپتب٘ؼيُ ٔيذاٖ ثّٛس  ، D4hپبسأتشٞبي  ٚ K ٚ Dt ،Dsپتب٘ؼيُ
ٔيذاٖ ثّٛس
 -4ػغَح اًشطي يَىّبي فلضات ٍاػغِ
 اثشات ٔيذاٖ ِيٍب٘ذ ثش سٚي ػغٛح ا٘شطي يٖٞٛبي فّضات ٚاػغ ٚ ٝثشسػي ؿىبفتٍي تشْٞبي عيفي  ٚاثشٔيذاٖ ٔغٙبعيؼي ثش سٚي ؿىبفتٍي اٚسثيتبَٞبي d

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

 ٘ذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1- R. L. Carter, Molecular Symmetry and Group Theory, John Wiley & Sons, 1998.
2- B. Figgis, Ligand Field Theory and its Applications, 2nd Ed., Wiley-VCH, 2005.
3- S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry, Oxford University, Press, 1998.
4- R. Drago, Physical Method in Inorganic Chemistry, John Wiley & Sons, 1992.
5- F. A. Cotton, Chemical Application of Group Theory, University Science Books, 1992.
6- C. J. Ballhausen, Molecular Orbital Theory, W. A. Benjamin, Inc, 1964.

ضيميمعذويپيطرفتٍ
Advanced Inorganic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اكّي تخللي (وبسؿٙبػياسؿذ)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ثشسػي اك َٛاِٚي ٝتمبسٖ ،ؿيٕي تشويجبت وٛئٛسديٙبػي ،ٖٛعيف اِىتش٘ٚي  ٚػيٙتيه ٚاوٙؾٞبي ٔؼذ٘ي
سئَع هغبلت:
 -1اكَل اٍليِ تقبسى
 ٔؼشفي اػٕبَ  ٚػٙبكش تمبسٖ ،حبكُضشة اػٕبَ تمبسٌٖ ،شٜٞٚبي ٘مغٝائٕ ،بٖ دٚلغجي  ٚفؼبِيت ٘ٛسي -2تئَسي هيذاى ثلَس ٍ ؿيوي فلضات ٍاػغِ
 اػذاد وٛئٛسديٙبػي ٚ ٖٛايضٔٚشي ،اٍِٞٛبي ؿىبفتٍي اٚسثيتبَٞبي  dدس ٔيذاٖٞبي داساي تمبسٖ ٔختّف،ا٘شطي پبيذاسي ٔيذاٖ ثّٛس
 حبِتٞبي ا٘شطي اتٕي  ٚػالئٓ خّٕٞٝبي عيفي ،خّٕٞٝبي عيفي ،لٛاػذ ٘ٛٞذ ،ؿىبفتٍي تشاصٞب  ٚخّٕٞٝبيعيفي دس ٔيذاٖٞبي ٔختّف
 ٕ٘ٛداسٞبي استجبطٕٛ٘ ،داسٞبي تب٘بث -ٝػٌٛب٘ ،ٛلٛاػذ ا٘تخبة ٘ظشيٕٞ ٝپٛؿب٘ي صاٚيٝاي  ٚؿيٕي وٛئٛسديٙبػي ٚ ٖٛػبختٕبٖ -3عيفػٌجي النتشًٍي ٍ فَتَالنتشًٍي
 اك َٛعيفػٙدي اِىتش٘ٚي  ٚفٛتٛاِىتش٘ٚي ،تمبسٖ  ٚاٚسثيتبَٞبي ِٔٛىِٛي ،عيف اِىتش٘ٚيوٕپّىغٞبي فّضات ٚاػغٛ٘ ،ٝاسٞبي ا٘تمبَ ثبس ،تؼييٗ ٘ٛاسٞبي خزثي  ٚعيفػٙدي فٛتٛاِىتش٘ٚي اليٝ
داخّي
 -4هنبًيؼن ٍامٌؾّبي هؼذًي
 ٔىب٘يؼٓ ٚاوٙؾٞبي ا٘تمبَ اِىتشٔ ،ٖٚىب٘يؼٓ ٚاوٙؾٞبي اػتخالفي ٚ ٚاوٙؾٞبي ِيٍب٘ذٞبيوٛئٛسديٙبػي٘ٛي

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

 ٘ذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1234-

R. L. Carter, Molecular Symmetry and Group Theory, John Wiley & Sons, 1998.
J. E. Huheey, Inorganic Chemistry, 6th Ed., Addison-Wesley Longman, 2004.
G. L. Miessler, D. A. Tarr, Inorganic Chemistry, 4th Ed., Prentice Hall, 2008.
B. Douglas, D. H. McDaniel, J. J. Alexander, Concepts and Models of Inorganic
Chemistry, 3rd Ed., John Wiley & Sons, 1994.
5- F. A. Cotton, Chemical Application of Group Theory, University Science Books, 1992.
6- K. F. Parcell, Inorganic Chemistry, 2nd Ed., John Wiley & Sons, 1977.

طيفسىجيمعذوي
Inorganic Spectroscopy


تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اكّي تخللي (وبسؿٙبػياسؿذ)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ٔغبِؼٝي سٚؽٞبي عيفػٙدي ٔختّف اص خّٕ ،ESR ،NMR ٝخشٔي ٛٔ ٚػجبٚس ثٙٔ ٝظٛس ؿٙبػبيي  ٚتؼييٗ
ػبختبس تشويجبت ٔؼذ٘ي
سئَع هغبلت:
 -1عيفػٌجي سصًٍبًغ هغٌبعيغ ّؼتِ ()NMR

 اك َٛعيفػٙدي  ،NMRعيفػٙدي ٛٔ NMRج پيٛػت ،ٝعيفػٙدي  NMRتجذيُ فٛسي ،ٝعيفٞبيٞ NMRيذسٚطٖ ،وشثٗ ،فؼفش ،فّٛئٛس ،ثٛس ،پالتيٗ ،آِٔٛيٙيٓ ،عيفٞبي دسخ ٝا ٚ َٚد ،ْٚتأثيش ٞؼتٞٝبي ثب
دسكذ فشاٚا٘ي وٓ ،خفتؿذٖ ثب ٞؼتٞٝبي چٟبس لغجي ،سٚؿٟبي چٙذ پتي  ٚوبٔپيٛتشي دس

،NMR

عيفٞبي  NMRدٚثؼذي ،عيفٞبي  NMRحبِت خبٔذ  ٚوشيؼتبَ ٔبيغ
 -2عيفػٌجي سصًٍبًغ اػپيي النتشٍى ( ٍ )ESRسصًٍبًغ هغٌبعيؼي چْبسقغجي
 اك َٛعيفػٙدي سص٘ٚب٘غ اػپيٗ اِىتش ،ٖٚخفتؿذٖ فٛق ظشيف دس ػيؼتٓٞبي ايضٚتشٚح ،ػيؼتٓٞبي٘بايضٚتشٚح ،سص٘ٚب٘غ اػپيٗ اِىتش ٖٚوٕپّىغٞبي فّضات ٚاػغ ،ٝاك َٛسص٘ٚب٘غ ٔغٙبعيؼي چٟبسلغجي ٚ
ث ٝدػت آٚسدٖ اعالػبت ػبختٕب٘ي اص عيفٞبي NQR

 -3عيفػٌجي جشهي
 اك َٛوّي عيفػٙحٞبي خشٔي ،يِٛٔ ٖٛىَٞٛب ،لغؼٝلغؼ ٝؿذٖ ٚ ٚاوٙؾٞبي يٖٛ -4عيفػٌجي هَػجبٍس
 اك َٛوّي عيفػٙدي ٔٛػجبٚس ،خبثٝخبيي ايضٔٚشي ،ثشٕٞىٙؾ چٟبسلغجي اِىتشيىي ،ثشٕٞىٙؾٔغٙبعيؼي  ٚث ٝدػت آٚسدٖ اعالػبت ػبختٕب٘ي اص عيفٞبي ٔٛػجبٚس

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

+
 ٘ذاسد:ثبصديذ

th

:هٌبثغ اكلي

1- R. S. Drago, Physical Methods in Inorganic Chemistry, 2 Ed, John Wiley & Sons,
1992.
2- E. Ebsworth, D. W. H. Rankin, S. Cradock, Structural Methods in Inorganic Chemistry,
4th Ed, John Wiley & Sons, 1992.
3- R. V. Parish, NMR, NQR, EPR, and Mossbauer Spectroscopy in Inorganic Chemistry,
Ellis Harwood, 1990.

بيًضيميمعذوي
Bioinorganic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اكّي تخللي (دوتشي)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ثشسػي اك َٛثيٛؿيٕئؼذ٘ي  ٚثشسػي ؿيٕي تشويجبت ٔؼذ٘ي حيبتي٘ ،مؾ آٟ٘ب دس حيبت  ٚوبسثشد آٖٞب دس
ٚاوٙؾٞبي ؿيٕيبيي
سئَع هغبلت:
 -1ػٌبكش اكلي دس ثيَؿيوي ،رخيشُ ٍ اًتقبل فلضات ٍاػغِ
 -2هتبلَآًضينّب
 ٔتبِٛآ٘ضيٓٞبي حبٚي فّض سٚي ،وشثٛوؼي پپتيذاص ،وشث٘ٛيه آٟ٘يذساص  ٚاِىُ دٞيذسٚط٘بص -3پشٍتئييّبي جبثِجب مٌٌذُ امؼيظى
 ٌّٕٛٛٞثيٗٞبٔ ،يٌّٛٛثيٗٞبٕٛٞ ،ػيب٘يٗٞبٓٞ ،اسيتشيٗٞب  ٚاٍِٞٛبي ػٙتضي ثشاي ٕٛٞپشٚتئيٗٞبي حبُٔاوؼيظٖ
ٍ -4امٌؾّبي ديامؼيظى
ٚ -اوٙؾٞبي اوؼبيؾ -وبٞؾ صيؼتي ،ػيتٛوشْٞٚبي

 ،Cػيتٛوش ،P-450 ْٚوبتبالص ،پشاوؼيذاص ٚ

ػٛپشاوؼيذ ديؼٕٛتبص
 -5اًتقبل النتشٍى
 -ػشػت ا٘تمبَ اِىتش ،ٖٚتئٛسي ا٘تمبَ اِىتش ،ٖٚتئٛسي ٔبسوٛع ،پالػتٛػيب٘يٗ ،ػيتٛوشْٚ

ٚ B5

ػيتٛوشْٞٚبي C

 -6فشٍدٍمؼييّبّ ،يذسٍطًبصّبً ،يتشٍطًبصّب ،پشٍتئييّبي فلض -ػَلفيذ ،سٍثشٍدٍمؼيي ٍ
پشٍتئييّبي تتشاتيَالت
 -7ثشّنمٌؾ فلض ثب ًَملئيل اػيذً ،حَُي اتلبل فلض ثب  ٍ DNAتنٌيلّبي دًجبل ًوَدى
ًحَُي اتلبل

 -8فلضات ،غيشفلضات دس پضؿني ٍ داسٍػبصي
 ٔؼٕٔٛيت ثب فّضات  ٚغيشفّضات ،داسٞٚبي ٔؼذ٘ي ،سٚدٚوؼيٗٞبٞ ،يذسٚط٘بصٞب٘ ،يتشٚط٘بصٞب ،پشٚتئيٗٞبي فّض-ػِٛفيذ ،سٚثشٚدٚوؼيٗ  ٚپشٚتئيٗٞبي تتشاتيٛالت
 ٔؼٕٔٛيت ثب فّضات  ٚغيشفّضات ،داسٞٚبي ٔؼذ٘ي  ٚثيٛؿيٕئؼذ٘ي داسٞٚبي ضذػشعب٘ي پالتيٗسٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
1- H. B. Bertini, S. J. Gray, J. S. Lippard, Bioinorganic Chemistry, Wiley-VCH, 1994.
2- R. M. Roat-Malone, Bioiinorganic Chemistry, Wiley-Interscience, 2002.

مريستالًگرافي
Crystallography

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اكّي تخللي (دوتشي)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ٔغبِؼٝي ٔجب٘ي ثّٛسؿٙبػي ثب اػتفبد ٜاص اؿؼٝي X

سئَع هغبلت:
 -1هقذهِاي ثش اؿؼِ X

 پخؾ اؿؼ X ٝاص اِىتشٖٞٚب ،پخؾ اؿؼ X ٝاص اتٓٞب ،پخؾ اؿؼ X ٝاص اِىتشٖٞٚبي يه ػّٚ َٛاحذ ،اثشاتؿجى ٝثّٛسي ،پخؾ اؿؼ X ٝاص ثّٛسٔ ،ؼبدالت فبوتٛسٞبي ػبختبسئ ،ؼبدالت دا٘ؼيت ٝاِىتش٘ٚي ،استجبعبت
سيبضئ ،ؼبدِ ٝثشاي  ٚثحث فبص
 -2سؿذ ثلَس
 سؿذ ثّٛس ،سٚؽٞبي سؿذ ثّٛس (سٚؽٞبي ٔحّ ،َٛتلؼيذ ،سؿذ دس فبص ٔبيغ  ٚػٙتضٞبي حبِت خبٔذ) ٚا٘تخبة ثّٛس
 -3تقبسى ٍ گشٍُّبي فضبئي
 ٔمذٔ ،ٝاػٕبَ تمبسٖ ٌ ٚشٜٞٚبي ٘مغٝايٛٔ ،سفِٛٛطي خبسخي ،تمبسٖ پشاؽٚ ،اثؼتٍي دادٜٞب ،تمبسٖ داخّي،استجبط اػٕبَ تمبسٌٖ ،شٜٞٚبي فضبئئ ،حذٚد ٜتمبس٘ي سٚي اتٓٞب دس ٔٛلؼيتٞبي خبف ،تلبٚيش
اػتشيٌٛشافٌ ،شٜٞٚبي فضبيي  ٚػيؼتٓٞبي ثّٛسي
 -4جوغآٍسي دادُّب
 طئٔٛٔٛتشي پشاؽ اؿؼ ،  ٝػّٚ َٛاحذٔ ،حذٚدٜٞبي ٔبتشيغ سٚي ديفشاوتٔٛتش ،تمبسٖ  ٚاٍِٞٛبي پشاؽ -5جوغآٍسي دادُّب ثب اػتفبدُ اص ديفشامتَهتشّبي چْبس حلقِاي
 -6اسئِ ًشمافضاس هشثَط ٍ آهَصؽ سٍؽ مبس ثب آى

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

+
 ٘ذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1- W. Clegg, A. J. Beakc, R. O. Gowld, P. Main, Crystal Structure Analysis Principles and
Practice, Oxford University Press, 2001.
2- D. M. Herlach (ed.), Solidification and Crystallization, Wiley-VCH, 2004.
3- R. J. D. Tilley, Crystals and Crystal Structures, Wiley, 2006.

يامىصَايماتاليسيري
Catalytic Reaetions

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
ًَع دسع :اكّي تخللي (دوتشي)

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ٔغبِؼٝي ٚاوٙؾٞبي وبتبِيضٚسي دس ٔحيظٞبي ٔختّف
سئَع هغبلت:
 تبسيخچ ٝوبتبِيضٚسٞبي  ٚ ٍٕٗٞؿٙبػبئي وبتبِيضٚسٞب اثشات ِيٍب٘ذٞب ،فؼفيٗٞب  ٚفؼفيتٞب ،اثشات اِىتش٘ٚي  ٚفضبئي ٔشاحُ ٚاوٙؾٞبي وبتبِيضٚسي ،ايدبد ٔٛلؼيت خبِي  ٚوٛئٛسدي ٝٙؿذٖ ثٚ ٝاوٙؾٌشٚ ،اوٙؾ اِحبلي ٟٚٔبخشتيٚ ،اوٙؾ حزف ثتبٚ ،اوٙؾ اوؼبيـي افضايـيٚ ،اوٙؾ حزفياحيبئيٚ ،اوٙؾ اضبف ٝؿذٖ
حّمٛي ،فؼبَ ؿذٖ ٚاوٙؾٌش دس ٔمبثُ ٘ٛوّئٛفيُ ٚ ٚاوٙؾٞبي ساديىبِي
 ػيٙتيه ٚاوٙؾٞبي وبتبِيضٚسي ،ؿٕبي ٚاوٙؾ دٔ ٚشحّٝائ ،ؼبدِ ٝػشػت ٔ ٚشحّ ٝتؼييٗ وٙٙذ ٜػشػت،تؼييٗ ا٘تخبثٍشي  ٚخٕغآٚسي دادٜٞبي ػشػت
 ٞيذسٚط٘بػي ،ٖٛوبتبِيؼت ٚيّىيٙؼٞ ٚ ٖٛيذسٚط٘بػي٘ ٖٛبٔتمبسٖ ايضٔٚشيضاػي ،ٖٛخبثٝخبئي ٞيذسٚطٖ ،ايضٔٚشيضاػي٘ ٖٛبٔتمبسٖ  ٚخبثٝخبئي اوؼيظٖ وشث٘ٛيالػيٞ ٚ ٖٛيذسٚفشٔٛالػي ٚ ٖٛوبتبِيضٚسٞبي وجبِت اِٚئٍٛشيضاػي ٖٛاِىٗٞبٖ ،فشآيٙذ ؿُ ،پّيٕشيضاػي ٖٛپشٚپٗ پّيٕشيضاػي ٖٛصيٍّش٘-بتب ٔ ٚغبِؼبت ٔىب٘يضٔي ٞيذسٚػيب٘بػي ،ٖٛاثٛوؼيذاػي ،ٖٛاوؼبيؾ ثٚ ٝػيّ ٝدياوؼيظٖ ٔ ٚتبتؼيض اِىٗٞب وبتبِيضٚسٞبي ٘ب ،ٍٕٗٞتٟي ٝوبتبِيضٚسٞبي ٔؼتمش ؿذ ،ٜؿٙبػبئي وبتبِيضٚسٞبي ٔؼتمش ؿذٚ ٚ ٜاوٙؾٞبيوبتبِيضٚسي وبتبِيضٚسٞبي ٘بٍٕٗٞ
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

 ٘ذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي
1- P. W. N. M. Van Leeuwen, Homogeneous catalysis, understamdong the Art, Kluwer
academic publishers, 2004.
2- I. Chorkendorff, J. W. Niemantsverdriet, Concepts of Modern Catalysis and Kinetics,
Wiley-VCH, 2003.

تعييهساختارَايبلًريبٍمملاضعٍX
Determination by X-Ray CrystallographyِStructure

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اختيبسي
ّذف دسع:

ثشسػي سٚؽٞبي تؼييٗ ػبختبس ثّٛسٞب  ٚتفؼيش  ٚاػتخشاج ٘تبيح اص آٟ٘ب
سئَع هغبلت:
 -1تؼييي ػبختبس ثِ ٍػيلِ سٍؽ پبتشػَى
 -2تؼييي ػبختبس ثلَس ثِ سٍؽ هؼتقين
 -3ثيًظويّب دس ثلَسّب
 -4پبساهتشّبي حذاقل هشثؼبت
 -5جٌجِّبي ػولي تؼييي ػبختبس
 -6اػتخشاج ًتبيج
 -7تفؼيش ًتبيج
 -8اسائِ ًتبيج
 -9فبيلّبي اعالػبت ثلَس )(CIF
 -10اعالػبت مشيؼتبلَگشافي )(Data bases

 -11آؿٌبيي ثب ًشمافضاسّبي هشتجظ
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد

:هٌبثغ اكلي
1- W. Clegg, A. J. Beakc, R. O. Gowld, P. Main, Crystal Structure Analysis Principles
and Practice, 2001.
2- G. H. Stout, L. H. Jenscn, X-ray Structure Determination, Macmillan Publishing Co.
Inc. 1995.

ريشَايآواليسمًاددرمقياسواوً
Methods for Analysis of Nanomaterials

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اختيبسي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
تجييٗ سٚؽٞبي عيفػٙدي ثٙٔ ٝظٛس ؿٙبػبيي  ٚتؼييٗ ػبختبس تشويجبت خبٔذ ٘ب٘ٛػبختبس ٔؼذ٘ي
- 1اػتفبدُ اص هـينشٍػنَح النتشًٍي ػجَسي:
 آ٘بِيض سيضػبختبسٞب ،ثشسػي ا٘ذاصٜي دا٘ٞٝب دس ٔميبع ٘ب٘ ،ٛا٘ذاصٌٜيشي ضخبٔت الي٘ ٝبصن ،ثشسػيحٛصٜٞبي وشيؼتبِي ،حٛصٜٞبي ٔغٙبعيؼي ،دس ايٗ ثحث ٔٛاسد صيش ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٔيٌيشد:
الف :تِٛيذ پشت ٛاِىتش٘ٚي ثب رسٜٞبي االػتيىي ،غيشاالػتيىي ،فٛت٘ٛي ،پالػٕ٘ٛئ ،ذاسٞبي داخّي
اِىتشٖٞٚبي ثب٘ٛي ٚ ٝاِىتشٖٞٚبي ثشٌـتي
ةٙٞ :ذػ ٝپشاؽ اِىتش٘ٚي ،پشاؽ ثشاي ،پشاؽ دس ٔيىشٚػىٛحٞبي اِىتش٘ٚي ػجٛسي ،اٍِٞٛبي پشاؽ
٘مغٝاي ،تدضيٚ ٝتحّيُ اٍِٞٛبي پشاؽ ،اػتفبد ٜاص ؿجىٔ ٝؼىٛع دس تدضي ٚ ٝتحّيُ پشاؽ ،اٍِٞٛبي
پشاؽ اِىتش٘ٚي ٍٕٞشا
جٔ :يىشٚػىٛحٞبي اِىتش٘ٚي ػجٛسي اص ٘ظش خلٛكيبت  ٚسٚؽ وبس:
 وبسثشدٞبٕٞٝ٘ٛ٘ ،بي ٔتذاٛٔ َٚسد اػتفبدٔ ،ٜحذٚديتٞب  ٚاػتفبدٜٞبي ػٕٔٛي تف ًٙاِىتش٘ٚي ،ػيؼتٓ ٔتٕشوض وٙٙذٔ ،ٜحفظ ،ٕٝ٘ٛ٘ ٝػذػيٞبي ؿيئي ٔ ٚيب٘ي ،ػيؼتٓٞبي تلٛيشثشداسي،ٓٞساػتب وشدٖ ثب ديٍش اِىتشٖٞٚبٓٞ ،ساػتب وشدٖ ػتٔ ٖٛيىشٚػىٛح ،وٙتشاػت پشاؽ ،وٙتشاػت
ضخبٔت -خشْ ،ػيٛة وشيؼتبِي ،تلٛيش ٔيذاٖ سٚؿٗ ،تلٛيش ٔيذاٖ تبسيه ،وٙتشاػت تشويت ؿيٕيبيي ٚ
وٙتشاػت فبصي ،ساٜٞبي آٔبدٜػبصي ٕ٘ٝ٘ٛ

- 2هينشٍػنَح النتشًٍي سٍثـي
 خلٛكيبت ،اػتفبدٜٞبي ػٕٔٛي ،وبسثشدٞبٕٞٝ٘ٛ٘ ،ب ٔ ٚحذٚديتٞب ،SEMآؿىبسػبصي اِىتشٖٞٚبي ثب٘ٛي،ٝ

٘ -حٜٛي وبس دػتٍب ،ٜسٚؽٞبي ث ٝدػت آٚسدٖ ػيٍٙبَ دس

آؿىبسػبصي اِىتشٖٞٚبي ثشٌـتي ،ا٘ٛاع آؿىبسػبصٞبي خشلٝصٖ ،حبِت خبٔذ ،ػيؼتٓ اپتيىي ،چٍٍ٘ٛي
وبس دػتٍب ،ٜػٕك ٔيذاٖ ،لذست تفىيه  ٚ SEMحذالُ خشيبٖ ٔٙبػت
 ا٘ٛاع تلبٚيش :تلبٚيش تٛپٌٛشافي ،تلبٚيش تشويت ؿيٕيبيي ،وٙتشاػت وب٘بِي ،اٍِٞٛبي پشاؽ ،اػتفبد ٜاصػيٍٙبَٞبي ديٍش دس  ٚ SEMآٔبدٜػبصي ٕ٘ ٝ٘ٛدس SEM
- 3هينشٍػنَح النتشًٍي ٍلتبط پبييي -هينشٍػنَح النتشًٍي سٍثـي هحيغي ESEM
ٔ -حذٚديتٞبي  ، ESEMتلٛيشػبصي دس  ، ESEMآؿىبسػبصي اِىتش ٖٚدس  ٚ ESEMآ٘بِيض پشتX ٛ

- 4آًبليض ؿيويبيي دس هينشٍػنَح النتشًٍي سٍثـي
 -تِٛيذ پشت X ٛدس ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ٔختّف ،آؿىبسػبصي  ٚؿٕبسؽ پشتٞٛبي

 ،Xآؿىبسػبصيٞبي ، EDS

آؿىبسػبصيٞبي  ٚ WDSعيفٍ٘بسي افت ا٘شطي EELS
- 5هينشٍػنَح پشٍثي سٍثـي SPM

 ٔيىشٚػىٛح تّ٘ٛي سٚثـي  ، STMوبسثشدٞب ،عشيمٝي وبس آٖٔ ،يىشٚػىٛح ٘يشٚي اتٕيوبسثشدٞب ،عشيمٝي وبس آٖٔ ،يىشٚػىٛح ٘يشٚي ٔغٙبعيؼي

 ، MFMوبسثشدٞب ،عشيمٝي وبس آٖ،

ٔيىشٚػىٛح اپتيىي ٔيذاٖ ٘ضديه سٚثـي  ، SNOMوبسثشدٞب  ٚعشيم ٝوبس آٖ
- 6هينشٍػنَح هيذاى يًَي،مبسثشدّب ٍ عشيقِي مبس ثب آى
- 7هينشٍػنَح النتشًٍي ثب قذست تفنيل ثبال
- 8عيفًگبسي النتشٍى اٍطُ

سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:

،AFM

1- P. J. Goodhew, J. Humphreys, R. Beanland, Electron Microscopy and Analysis, 3rd Ed.,
Taylor & Francis, 2001.
2- K. S. Birdi, Scanning Probe Microscopes: Applications in Science and Technology,
CRC Press, 2003.
3- Periodicals & Papers.

ساختاريپيًوذدرضيميمعذوي
Structure & Bonding in Inorganic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اختيبسي
ّذف دسع:
ثشسػي ػبختبس ،پي٘ٛذ دس تشويجبتٔؼذ٘ي  ٚوبسثشد آٟ٘ب
سئَع هغبلت:
 -1ثشسػي دقيق ًظشيِّبي پيًَذي
 -2پيًَذ ؿيويبيي دس جبهذات هؼذًي

 تئٛسي اٚسثيتبَ ِٔٛىِٛي ،پي٘ٛذ ؿيٕيبيي دس خبٔذات ٔؼذ٘ي ،تئٛسي ٘ٛاس ،ص٘ديش خغي اتٓٞبي ٞيذسٚطٖ،خٕؼيت ٕٞپٛؿب٘ي اٚسثيتبَٞبي ثّٛس ) ،(COPPپي٘ٛذ دس د ٚ ٚػ ٝثؼذ  ٚپي٘ٛذ دس فّضات
 -3تَكيف ػبختبسّبي ؿيويبيي تشميجبتهؼذًي
 وٛسديٙبػي ٖٛچٙذٚخٟي ،تٛكيف ػبختبس ثّٛسٔ ،ختلبت اتٕي  ٚايضٚتيپيؼٓ -4اتلبل چٌذٍجْيّب
 اتلبَ چٙذٚخٟيٞب اص عشيك اؿتشان سأع ،اتلبَ چٙذٚخٟيٞب اص عشيك اؿتشان يبَ  ٚاتلبَچٙذٚخٟيٞب اص عشيك اؿتشان ٚخٝ
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:

1- U. Muller, Inorganic Structural Chemistry, 2nd Ed., Wiley Publisher, 2006.
2- R. J. Gillespie, P. L. P. Popelier, Chemical Bonding and Molecular Geometry, Oxford
University Press, 2007.
3- I. D. Brown, the Chemical Bond in Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 2002.

ضيميآليفلسي
Organometalic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اختيبسي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ثشسػي ؿيٕي تشويجبت آِي فّضي فّضات اكّي ٚ ٚاػغ ٚ ٝوبسثشد آٟ٘ب دس فشآيٙذٞبي ٔختّف
سئَع هغبلت:
- 1هقذهِ
 ٔؼشفي تشويجبت آِي فّضي  ٚوبسثشد آٖٞب  ,عجمٝثٙذي تشويجبت آِي فّضي ثشاػبع پي٘ٛذ  ٚپبيذاسي,سٚؽٞبي وّي ػٙتض دس ؿيٕي آِي فّضي ٔ ٚؼشفي سٚؽ ايضِٛٚثبَ دس تشويجبت آِيفّضي
- 2ؿيويآليفلضي ػٌبكشاكلي گشٍُّبي اٍل تب دٍاصدّن
 سٚؽ تٟيٚ ،ٝاوٙؾٞب  ٚوبسثشد آٖٞب دس ػٙتض -3هشٍسي ثش موپلنغّبي آلي فلضي فلضات ٍاػغِ ثش اػبع ًَع ليگبًذ
 -اكُ ايضِٛٚثب َ ،دٙٞذٜٞبي ٞبِٛطٖداس ،اوؼيظٖداس ٘ ٚيتشٚطٖداس ،فؼفيٗٞبٔ ،غبِؼبت

،31P-NMR

ٞيذسيذٞب ،ػٙتض  ٚخلٛكيبت اػيذي  ٚػبيش خلٛكيبت آٟ٘ب ،اِىيُٞبي فّضات ٚاػغ ،ٝآسيُٞب ٚ
فُٞٙب ،آػيُٞب ِ ٚيٍب٘ذٞبي ٚاثؼت ٝث ٝآٟ٘ب ،وشث٘ٛيُ ٞب ،تيٛوشث٘ٛيُٞب ،ػّٛٙوشث٘ٛيُٞب ،تّٛسٚوشث٘ٛيُٞب،
وبسثٗٞب ،وبسثيٗٞب ،دي٘يتشٚطٖٞب ،دياوؼيظٖٞب  ٚػبيش ِيٍب٘ذٞب
ٍ -4امٌؾّبي تشميجبتآلي -فلضي
 تؼشيف ٘ ٚبٌْزاسي ٚاوٙؾٞبٔ ،ىب٘يؼٓ  ٚثشسػيٞبي تشٔٛؿيٕيبييٚ ،اوٙؾٞبي خب٘ـيٙي ،تفىيىي ٚتدٕؼي ،وبتبِيضٚسٞبي ا٘تمبَ اِىتشٚ ،ٖٚاوٙؾٞبي خب٘ـيٙي دس والػتشٞبٚ ،اوٙؾٞبي اوؼبيـي-
افضايـي  ٚاحيبئي-حزفيٚ ،اوٙؾٞبي اوؼبيـي -افضايـي ٔ ٚالحظبت تشٔٛديٙبٔيىيٚ ،اوٙؾٌشٞبي
غيشلغجي  ٚلغجي  ٚاِىتشٚفيُٞبٔ ،ىب٘يؼٓ ٚاوٙؾٞبي اوؼبيـي -افضايـي  ٚاحيبئي -حزفيٚ ،اوٙؾٞبي
اِحبلي يب خبيٍيشي ،اِحبق وشثٗ ٔٛٙوؼيذ ،ػيٙتيه ،اػتشيٛؿيٕي ،اِحبق وبسثٗٞبٞ ،يذسيذٞب ،آِىٗٞب ٚ
آِىيٗٞب ،حّٕة ٘ٛوّئٛفيّي ثِ ٝيٍب٘ذٞب ،حّٕة ٘ٛوّئٛفيّي ث ٝوٕپّىغٞبي وشثٗ  ٚايض٘ٚيتشيُٞب ،حّٕة
٘ٛوّئٛفيّي ثِ ٝيٍب٘ذٞبي غيشاؿجبع ،اِٚفيٗٞب ،آِىيٗٞب  ٚآِىيُٞب ،حّٕ ٝاِىتشٚفيّي ثِ ٝيٍب٘ذٞب ،ؿىؼتٗ

اِىتشٚفيّي پي٘ٛذ ػيىٕبي فّض -وشثٗٚ ،اوٙؾٞبي اِحبلي اِىتشٚفيّي  ٚاكالحبت اِىتشٚفيّي ِيٍب٘ذٞبي
وٛئٛسدي ٝٙؿذٜ
 -5هتبلَػينلّب
 تٟي ،ٝخلٛكيبت ٔتبِٛػيىّٛثٛتبٖٔ ،تبِٛػيىّٛثٛتبديأٖ ،تبِٛػيىّٛثٛتٗ ٚ ٚاوٙؾٞبي وبتبِيضٚسيؿبُٔ ٔتبِٛػيىُٞب
 -6مبسثشدّبي مبتبليضٍسي تشميجبتآليفلضي فلضات ٍاػغِ
 ٚاوٙؾٞبي ٞيذسٚطٖداس ؿذٖ اِٚفيٗٞبٚ ،اوٙؾٞبي پّيٕشيضاػي ٖٛاِٚفيٗٞب  ٚاػتيّٗٞب ٚ ٚاوٙؾٞبيحبٚي وشثٗ ٔٛٙوؼيذ ،فشايٙذ اوؼ ٚ ٛوشث٘ٛيالػي ٖٛاِىُٞب
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:

nd

1- C. Elshenbroich, A. Salzer, Organometallics, 2 Ed, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2005.
2- J. P. Collman, L. S. Hegus, J. R. Norton, R. G. Finke, Principle and Application of
Organotransition Metal Chemistry, University Science Books, 1987.
3- R. H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 4th Ed, John
Wiley & Sons, Inc, 2005.

ضيميآليفلسيپيطرفتٍ
Advanced Organometalic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص :ؿيٕيآِيفّضي

ًَع دسع :اختيبسي
ّذف دسع:

تـشيح ٔىب٘يؼٓ ٚاوٙؾٞبي آِي فّضي دس حضٛس فّضات ٚاػغٝ
سئَع هغبلت:
 -1هقذهِاي ثش ٍامٌؾّبي آلي اًجبم ؿذُ دس حضَس فلضات ٍاػغِ
 -2تـشيح هنبًيؼن ٍامٌؾّبي آليفلضي ػيؼتنّبي ّوگي ٍ غيشّوگي
 وشاع وٛپّيٞ ،)Cross Coupling( ًٙيذسٚط٘بػيٞ ،ٖٛيذسٚػبيّي ٝوشدٖٞ ،يذسٚفشٔيالػي ،ٖٛػبيّيُفشٔيالػيٞ ،ٖٛيذسٚوشث٘ٛيالػي ،ٖٛوشث٘ٛيالػي ،ٖٛدوشث٘ٛيالػيٞ ،ٖٛيذسٚاػيّ ٝوشدٖٞ ،يذسٚٚيٙيالػي،ٖٛ
ٞيذسٚػيب٘ ٝوشدٖ ،فؼبَ وشدٖ

ٞ ،C-Hيذسٚصيشو٘ٛبػي EM ،ٖٛپّيٕشيضاػي LM ،ٖٛپّيٕشيضاػي،ٖٛ

ديٕشيضاػي ،ٖٛػيىّٛديٕشيضاػي ،ٖٛػيىّٛايضٔٚشيضاػي ،ٖٛحّٕٛ٘ ٝوّئٛفيّي ث ٝاِٚفيٗٞب ،ؿيٕي  -آِيُ،
فّض آِىيّيذٖٞب  ٚاوؼيذاػي ٖٛاِٚفيٗٞب
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:

nd

1- C. Elshenbroich, A. Salzer, Organometallics, 2 Ed, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2005.
2- J. P. Collman, L. S. Hegus, J. R. Norton, R. G. Finke, Principle and Application of
Organotransition Metal Chemistry, University Science Books, 1987.
3- R. H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 4th Ed, John
Wiley & Sons, Inc, 2005.

4- J. E. Huheey, E. A. Keiter, R. L. Keiter, Inorganic Chemistry: Principles of Structure
and Reactivity, HarperCollins, 1993.
5- L. S. Hegedus, Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules,
University Science Books, 1994.
6- K. C. Nicolaou, E. J. Sorensen, Classics in Total Synthesis. VCH, 1996.
7- Papers and Periodicals.

ضيميپليمرَايمعذوي
Inorganic Polymers

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اختيبسي

پيؾًيبص- :

ّذف:
ثشسػي ؿيٕي پّيٕشٞبي ٔؼذ٘ي  ٚسٚؽٞبي تٟي ٚ ٝوبسثشد آٟ٘ب
سئَع هغبلت:
 -1هقذهِاي ثش پليوشّبيهؼذًي
 -2سٍؽّبي ؿٌبػبئي پليوشّبيهؼذًي
 ٚصٖ ِٔٛىِٛي ،تٛصيغ ٚصٖ ِٔٛىِٛيٚ ،يظٌيٞبي ػبختبسي ،تٛصيغ آٔبسي ص٘ديشٞب ،حالِيت ،ثّٛسي ٝٙثٛدٖ،ا٘فؼبالت ،عيفػٙدي  ٚخٛاف ٔىب٘يىي
 -3پليفؼفبصييّب
 ٔؼشفي پّيفؼفبصيٗٞب ،سٚؽٞبي تٟي ٝپّيٕشٞبي خغيٚ ،اوٙؾٞبي سٚي ػغح پّيفؼفبصيٗٞب ،ػيؼتٓٞبيٞيجشيذي ؿبُٔ وٛپّيٕشٞبي ثؼتٝاي ،ؿب٘ٝاي  ٚپّيٕشٞبي حّمٔ ٝتلُ ث ٝآٖ ،ػيؼتٓٞبي ٞيجشيذي وبٔپٛصيتي،
پّيفؼفبصيٗٞبي داساي ٌشٜٞٚبي آِيفّضي ،ػبختبس ِٔٛىَٞٛبي پّيفؼفبصيٗٞبي خغي ،استجبط ػبختبس
خٛاف ،وبسثشد پّيفؼفبصيٗٞب ،پّيٕشٞبي ٘ٛسي  ٚفت٘ٛي  ٚپّيٕشٞبي ٔشتجظ ثب پّيفؼفبصيٗٞب
 -4پليوشّبيفؼفشداس
 پّيفؼفبتٞبي خغي (د ٚاتلبِي) ،پّيٕشٞبي ٔـجه ػ ٝاتلبِي ؿبُٔ ؿيـٞٝبي ٔبفٛق فؼفبت ،ؿيـٞٝبيثٛسٚفؼفبت ،پّيٕشٞبي ٔـجه چٟبس اتلبِي ٔب٘ٙذ اوؼي٘يتشيذٞبي فؼفش ،ثٛساٖ فؼفبتٞب  ٚآِٔٛيٙيْٛ
فؼفبتٞب
 -5پليػيلَمؼبىّب ٍ پليوشّبي هشثَط
 ٔمذٔ ٚ ٝتبسيخچ٘ ٝبٌْزاسي ،تٟي ٚ ٝؿٙبػبئي ،خٛاف ػٕٔٛيٕٛٞ ،پّيٕشٞبي فؼبَ ؿجىٞٝبي االػتٔٛشي،سٚؽٞبي ؿٙبػبئي پّيػيّٛوؼب٘ ،ٝوٛپّيٕشٞب ،ؿجىٞٝب دس٘ ٓٞفٛر وشد ٚ ٜوبسثشدٞب
 -6پليػيالًْب ٍ پليوشّبي هشثَط
 ٔمذٔ ٚ ٝتبسيخچ ،ٝسٚؽ تٟي ،ٝثٟجٛد ؿيٕيبئي پّيػيالٖٞب ،خٛاف فيضيىي پّيػيالٖٞب  ،خٛاف اِىتش٘ٚيپّيػيالٖٞب ،خٛاف سٍ٘ي پّيػيالٖٞبٞ ،ذايت اِىتشيىيٛ٘ ،سي پّيػيالٖٞبِٔٛ ،يٙؼب٘غ پّيػيالٖٞب،

تخشيت ٘ٛسي پّيػيالٖٞب ،ايدبد اتلبالت ػشضي دس پّيػيالٖٞب ،آسايؾ ػبختبسي پّيػيالٖٞب  ٚفٙبٚسي
پّيػيالٖٞب
 -7پليوشّبي ثش پبيِ فشٍػي ٍ پليوشّبي داساي ثَس
 -8پليوشّبيهؼذًي هبيؼلي
 پّيٕشٞبي حبٚي ػيّى ،ٖٛپّيطسٔبٖٞب ،پّيٕشٞبي حبٚي ٌٌٛشد  ٚػّٙيٓ ،پّيٕشٞبي حبٚي آِٔٛيٙيٓ،پّيٕشٞبي داساي لّغ  ٚآسػٙيه  ٚپّيٕشٞبي وٛسدي ٝٙؿذ ٜث ٝفّضات
 -9مبهپَصيتّبيّيجشيذي هؼذًي -آلي
 ػشأيهٞبي ػُ -طَ ،پشوٙٙذٜٞب دس االػتٔٛشٞب  ٚػشأيهٞبي اكالح ؿذ ٜثب پّيٕشٞب -10پليوشّبيهؼذًي ثِ ػٌَاى هَاد پيؾػبص ػشاهيلّب
 ٍ٘بٞي ث ٝػشأيهٞب ،فشآيٙذ ػُ -طَ ثشاي تٟي ٝػشأيهٞبي اوؼيذي ،فيجشٞبيوشثٙي ،ػيّىٖٛوبسثيذ،ػيّىٖ٘ٛيتشيذ ،ثٛس٘يتشيذ ،ثٛسوبسثيذ ،آِٔٛيٙيْ٘ٛيتشيذ  ،فؼفش٘يتشيذ  ٚپّي (فشٚػٙيُػيالٖٞب) ث ٝػٛٙاٖ ٔٛاد
پيؾػبص ػشأيهٞب
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
1- J. E. Mark, H. R. Allcock, R. West, Inorganic Polymers, 2nd Ed., Oxford University
Press, 2005.
2- V. Chandrasekhar, Inorganic and Organometallic Polymers, Springer, 2005.

ضيميتجسيٍپيطرفتٍ-دستگاَي
Advanced Analytical Chemistry-Instrumental

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اختيبسي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
وؼت دا٘ؾ ػٕيكتش دس صٔي ٝٙتؼبدالت ؿيٕيبيي  ٚسٚؽٞبي دػتٍبٞي  ٚوالػيه تدضيٝاي  ٚثٝوبس ٌيشي
آٔبس دس تحّيُ ٘تبيح تدضيٝاي
سئَع هغبلت:
- 1اًذاصُگيشي تجضيِاي
ٔفبٞيٓ وّي ,آٔبس  ٚسٚؽٞبي وبِيجشاػيٖٛ
- 2تؼبدالت ؿيويبيي
ٔفبٞيٓ وّي ,تؼبدالت اػيذ -ثبص ,تيتشاػي ٚ ٖٛثبفشٞب
- 3النتشٍؿيوي
پتب٘ؼئٛتشي ,ؤِٛٛتشي ,آٔپشٔٚتشيِٚ ,تبٔتشي  ٚپالسٌٚشافي
- 4هقذهِاي ثش عيفػٌجي
يسٞبي عٛٔ َٛج  ٚآؿىبسػبصٞب
تبثؾ اِىتشٔٚغٙبعيغٙٔ ,بثغ تبثؾ ,ا٘تخبة
- 5عيفػٌجي اتوي ٍ هَلنَلي
سٚؽٞبي خزة ٘ ٚـش اتٕي دس ؿؼّ ،ٝسٚؽٞبي ٘ـش اتٕي دس پالػٕب ،سٚؽٞبي خزة  ٚفّٛسػب٘غ
اتٕي ثب وٛسٜي اِىتشيىي
- 6اػپنتشٍهتشي جشهي
ػيؼتٓٞبي ٚسٚد ٕ٘ ,ٝ٘ٛسٚؽٞبي ي٘ٛيضاػي ٚ ٖٛآ٘بِيضٚسٞبي خشٔي
- 7هقذهِاي ثش سٍؽّبي مشٍهبتَگشافي
تمؼيٓثٙذي ,پبسأتشٞبي وشٔٚبتٌٛشافي ,تفىيه ٔ ٚتغيشٞبي ػيٙتيىي ْؤ ثش ثش پ ٟٗؿذٖ پيه
- 8مشٍهبتَگشافي هبيغ
دػتٍبٜٚسي وشٚاتٌٛشافي ٔبيغ ثب وبسآيي ثبال ,وشٔٚبتٌٛشافي خزثي  ٚوشٔٚبتٌٛشافي تٛصيؼي
- 9مشٍهبتَگشافي گبصي
فبص ػبوٌٗ ,بص حبُٔ ,آؿىبسػبصٞب  ٚثش٘بٔٝسيضي دٔبيي
-

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

 ٘ذاسد: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.

ضيميحلقٍَا،زوجيرَايمالسترَايمعذوي
Chemistry of Inorganic Rings, Chains and Cludters

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اختيبسي
ٞذف:

ثشسػي خٛاف حّمٞٝب ص٘ديشٞب  ٚوالػتشٞبي ٔؼذ٘ي  ٚوبسثشدٞبي آٟ٘ب
سئَع هغبلت:
 ثٛسٖ ،آِٔٛيٙيٌ ، ْٛبِيٓ  ٚايٙذيٓ ثب اوؼيظٖ ٌٌٛ ٚشد ثٛسٖ ٞيذسيذ والػتشٞب پّيػيالٖٞب ،حّمٞٝبي سطٔب٘يٓ -وشثٗ  ٚحّمٞٝبي فؼفش-وشثٗ پي٘ٛذٞبي دٌٚب٘ ٝثيٗ فّضات ٚاػغ ٚ ٝاتٓٞبي ػٙبكش ٌش ٜٚاكّي ٘ح ٜٛپي٘ٛذ دس والػتشٞب ،تشٔٛؿيٕي پي٘ٛذ فّض-فّض دس والػتشٞبٚ ،اوٙؾٞبي والػتشٞبي فّضي ،تحشن،ِيٍب٘ذ دس والػتشٞب  ،والػتشٞب دس ٚاوٙؾٞبي وبتبِيضٚسي ،اِىتشٖٞٚب دس والػتشٞب وشث٘ٛيّي ،والػتشٞبي
غيشفّضي  ٚفّضي ،لبػذ ٜػذد اتٕي ٔإثش ،سٚؽ ِٛٔ ،styxىَٞٛبي لفؼي غٙي اص اِىتش ،ٖٚتئٛسي  TSHدس
ٔٛسد والػتشٞب ٛ٘ ٚآسائيٞبي ػبختٕب٘ي دس ٔٛسد والػتشٞب
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد

:هٌبثغ اكلي
1- H. W. Roesky, Ringes, Clusters and Polymers of Main group and Traysition Elements,
Elsevier Science Pulishing Company, 1989.
2- B. F. G. tohnson, Tramsition Metal Clusters, Wiley, 1980.
3- D. M. P. Mingos, D. J. Wales, Introduction to Cluster Chemistry, Prentice-Hall
International Ed, 1990.

ضيميواوًساختار:تًليذمًادمعذويواوً
Nanostructure Chemistry: Synthesis of Inorganic Nano Materials

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اختيبسي
ّذف دسع:
ثشسػي سٚؽٞبي ػٙتض ٔٛاد ٔؼذ٘ي ٘ب٘ ٚ ٛوبسثشد آٟ٘ب
سئَع هغبلت:
 -1سٍؽ ػل-طل دس تَليذ هَاد هؼذًي ًبًَ
 -2سٍؽ مٌذٍپبؽ

 -3سٍؽ تجخيش حشاستي دس تَليذ هَاد هؼذًي ًبًَ
 -4سٍؽ تجخيش اص عشيق پشتَالنتشًٍي دس تَليذ هَاد هؼذًي ًبًَ
 -5سٍؽ  epitaxyپشتَ هَلنَلي دس تَليذ هَاد هؼذًي ًبًَ
 -6سٍؽ تًِـؼت ثخاس ؿيويبيي ( )CVDدس تَليذ هَاد هؼذًي ًبًَ
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

+

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد

:هٌبثغ اكلي
1- P. Innocenzi, Y. L. Zub, V. G. Kessler (eds.), Sol-Gel Methods for Nano Materials
Processing, Springer, 2008.
2- D. F. Ollis, H. Al-Ekabi (eds.), Photocatalytic Purification and Treatment of Water
and Air, Proceeding of the First International Conference on TiO2 Photocatalytic
Purification and Treatment of Water and Air, Elsevier, 1993.
3- J. Cejka, H. van Bekkum, A. Corma, F. Schüth, Introduction to Zeolite Science and
Practice, Elsevier, 2007.

ضيميواوًساختار:واوًساختارياليٍَايوازك
Nanostructure Chemistry: Nanostructure and Thin Films

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اختيبسي
ّذف دسع:
ثشسػي ٘ب٘ٛػبختبس  ٚاليٞٝبي ٘بصن اوؼيذٞبئؼذ٘ي
سئَع هغبلت:

 -1خلَكيبت اكلي ٍ مبسثشدّبي ًبًَػبختبسّبي هؼذًي
ٍ -2جَد ًقق ٍ ًبخبللي دس ًبًَػبختبسّبي هؼذًي
 -3ػٌتض ٍ ؿٌبػبيي اليِّبي ًبصك ًبًَػبختبس هؼذًي
 -4سٍؽّبي اليِ ًـبًي ًبًَػبختبس امؼيذّبي هؼذًي
 -5خَاف ًَسي اليِّبي ًبصك ًبًَػبختبس امؼيذّبي هؼذًي
 -6سٍؽّبي پيـشفتِ تَليذ ًبًَػبختبسّبي هؼذًي
ً -7بًَػبختبسّبي جذيذ ٍ اثضاسّبي ًَامؼيذّبي هؼذًي
 -8اليِّبي ًبصك ًبًَػبختبس هؼذًي ثِ ػٌَاى تشاًضيؼتَس
 -9اثضاسّبي پيضٍالنتشيل اص ًبًَ ػبختبسّبي هؼذًي
 -10مبسثشدّبي ًبًَػبختبسّبي هؼذًي ثِ ػٌَاى حؼگشّبي ؿيويبيي ٍ گبصي
 -11مبسثشد ًبًَػبختبسّبي هؼذًي ثِ ػٌَاى ًـشمٌٌذُّبي ًَس
 -12خَاف فشٍهغٌبعيؼي ًبًَػبختبسّبي هؼذًي افضٍدُ ؿذُ ثب فلضات ٍاػغِ
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد

:هٌبثغ اكلي
1- C. Jagadish, S. Pearton (eds.), Zinc Oxide Bulk, Thin Films and Nanostructures,
Elsevier, 2006.
2- A. A. Voevodin, Nanostructured Thin Films and Coatings, Kluwer Academic, 2004.
3- J. J. Licari, Coating Materials and Applications, Noyes Pub, 2003.

فتًضيميمعذوي
Inorganic Photochemistry


تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :
حل توشيي- :

ًَع دسع :اختيبسي

پيؾًيبص- :

ّذف دسع:
ثشسػي فشآيٙذٞبي فتٛؿيٕيبيي دس وٕپّىغٞبي فّضات ٚاػغ ٚ ٝوبسثشد آٟ٘ب
سئَع هغبلت:
 -1فتَؿيوي موپلنغّبي فلضات ٍاػغِ القبء ؿذُ تَػظ ثشاًگيختِ ؿذى اًتقبل ثبس فضبي
خبسج
 عيفػٙدي صٚج يٖٞٛب ،ا٘تمبَ ثبس وٕپّىغ ث ٝوٕپّىغ دٙٞذٌ ،ٜيش٘ذٜٞبي خٙثي ،فتٛؿيٕي صٚجيٖٞٛب،فتٛؿيٕي دٙٞذٌ ٚ ٜيش٘ذٜٞبي خٙثي
ً -2قؾ موپلنغّبي فلضات ٍاػغِ ثِ ػٌَاى حؼبعگشّبي جزة ٍ ًـش ًَس
 ٚاوٙؾٞبي ا٘تمبَ اِىتش ٖٚتٛػظ ٘ٛس (٘ٛس ث ٝػٛٙاٖ ٚاوٙؾٌشٛ٘ ،س ث ٝػٛٙاٖ ٔحلٔ ،)َٛفبٞيٓ ٔمذٔبتي دسحبالت ثشاٍ٘يخت ،ٝػيٙتيه ا٘تمبَ اِىتش ،ٖٚحذٚاػظٞبي فشآيٙذٞبي ا٘تمبَ اِىتش ،ٖٚوٕپّىغٞبي
پّيپيشيذيٗ سٚتٙيٓ (ٔ ،)IIثبَٞبيي اص حؼبعٌشٞبي خزة ٘ ٚـش ٘ٛس
 -3اًتقبل النتشٍى ٍ اًتقبل اًشطي القبء ؿذُ تَػظ ًَس دس موپلنغّبي چٌذّؼتِاي
 ػيٙتيه فشآيٙذٞبي ا٘تمبَ اِىتش ٖٚدس وٕپّىغٞبي چٙذٞؼتٝاي ،وٕپّىغٞبي چٙذٞؼتٝاي ث ٝػٛٙاٖػيؼتٓٞبي اثشِٔٛىَٞٛبٔ ،غبِؼبت تدشثي دس ػيؼتٓٞبي چٙذوشٛٔٚفٛسي ،ا٘تمبَ اِىتش ،ٖٚا٘تمبَ ا٘شطي دس
وٕپّىغٞبي چٙذ ٞؼتٝاي سٚتٙيٓ ،س٘يٓ ،اػٕيٓ ٚ ٚاوٙؾٞبي فتٛؿيٕيبيي دس وٕپّىغٞبي چٙذٞؼتٝاي
 -4اًتقبل النتشٍى القبء ؿذُ تَػظ ًَس دس صٍج يَىّب
 تـىيُ صٚج ي ،ٖٛسٚؽٞبي تدشثي ا٘ذاصٌٜيشي ثبثت تـىيُ صٚج ي ،ٖٛفشآيٙذ ا٘تمبَ ثبس دس صٚج يٖٞٛب،ٔٛلؼيت ،ؿىُ  ٚثؼتٍي ث ٝحالَ پيهٞبي ( IPCTپيه ا٘تمبَ ثبس صٚج يٚ ،)ٖٛاوٙؾٞبي فتٛؿيٕيبيي اِمبء
ؿذ ٜتٛػظ تبثؾ دس صٚج يٖٞٛب ،صٚج يٖٞٛب دس ٕ٘هٞبي ديآص٘ٚي ٚ ْٛصٚج يٖٞٛب دس وٕپّىغٞبي
( )IIIآٔيٙي

:سٍؽ اسصيبثي
ُپشٍط

آصهَى ًْبئي

هيبى تشم

اسصؿيبثي هؼتوش

-

+

+

+
 ٘ذاسد:ثبصديذ
:هٌبثغ اكلي

1- J. Mattay, Photoinduced Electron Transfer, Springer- Verlag, 2007.
2- E Yersin, Electronic and Vibronic Spectra of Transition Metal Complexes, SpringerVerlag, 2005.
3- C. Chiorboli, T. Indelli, F. Scandola, Top Curr. Chem, Springer-Verlag, 2005.

ماربردوظريٍگريٌَادرضيميمعذوي
Application of Group Theory in Inorganic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اختيبسي
ّذف دسع:

ثشسػي اك َٛاِٚي٘ ٝظشيٌ ٝشٜٞٚب  ٚوبسثشد آٖ دس ؿيٕي
سئَع هغبلت:
 -1تقبسى ،تؼبسيف ٍ قضبيبي تئَسي گشٍُّب
 وبسثشد ٘ظشيٌ ٝشٜٞٚب دس ؿيٕي ،ث ٝدػت آٚسدٖ وّي ٝخذا َٚؿٙبػبيي -2مبسثشد ًظشيِ گشٍُّب دس عيفػٌجي استؼبؿي
 -اك َٛوّي استؼبؿبت ِٔٛىِٛي  ٚعيفػٙدي

 ٚ IRسأبٖ ،عيف استؼبؿي  ٚتمبسٖ ،ث ٝدػت آٚسدٖ

اعالػبت ػبختٕب٘ي اص عيفٞبي استؼبؿي ،فشوب٘غ ٌشٜٞٚبي ػبّٔي  ٚاثش ايضٚتٛپي
 -2تقبسى ٍ پيًَذّبي ؿيويبيي
 تئٛسي پي٘ٛذ ظشفيت  ٚاسثيتبَٞبي ٞيجشيذي ،اٚسثيتبَٞبي ِٔٛىِٛي ٔؼتمش  ٚغيشٔؼتمشِٛٔ ،ىَٞٛبي  MXnثبپي٘ٛذ پبي ،سٚاثظ ٌش -ٜٚصيشٌش :ٜٚوٓ  ٚصيبد ؿذٖ تمبسٖ  ٚپي٘ٛذ پبي دس حّمٞٝبي آسٔٚبتيه
 -4هؼبدالتي ثشاي تَاثغ هَج
 ثيبٖ سيبضي ػبِهٞب ،سٚؽ اپشاتٛس تلٛيش ،ػبِهٞبي ػيؼتٓٞبي پبي ،فشَٔٛثٙذي اٚسثيتبَٞبي ٞيجشيذي ٚػيؼتٓٞبي ثب ٔٛلؼيتٞبي غيشٔؼبدَ

سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد

:هٌبثغ اكلي
1- R. L. Carter, Molecular Symmetry and Group Theory, John Wiley & Sons, 1998.
2- S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry, Oxford University, Press, 1998.
3- F. A. Cotton, Chemical Application of Group Theory, University Science Books, 1992.
4- B. Figgis, Ligand Field Theory and its Applications, 2nd Ed, Wiley-VCH, 2005.

مباحثييژٌدرضيميمعذوي
Special Topics in Inorganic Chemistry

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي3 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اختيبسي
ّذف دسع:
آؿٙبيي ثب آخشيٗ پيـشفتٞبي ػّٕي دس ؿيٕئؼذ٘ي
سئَع هغبلت:

ٔغبِت ٔشثٛط دس ٞش تشْ تٛػظ اػتبد دسع پيـٟٙبد  ٚپغ اص تبييذ دس ٌش ٜٚتذسيغ ٔيؿ٘ٛذ.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

+

+

-

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
خذيذتشيٗ ٔٙبثغ ٔؼتجش دس صٔي ٝٙؿيٕي  ٚثٚ ٝيظ ٜؿيٕئؼذ٘ي

سميىارمارضىاسيارضذ
MSc. Seminar

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي1 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِضأي
ّذف دسع:

تجييٗ اك َٛا٘تخبة يه ٔٛضٛع ػّٕي ،خٕغآٚسي اعالػبت ٔشتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع  ٚاسائٝي آٖ
سئَع هغبلت:
دس ايٗ دسع ٘ح ٜٛخٕغآٚسي اعالػبت دس ٔٛسد يه ٔجحث ػّٕي  ٚاسائٝي آٖ ث ٝكٛستٞبي ٔختّف
ٔب٘ٙذ پٛػتش ،ػخٙشا٘ي  ٚيب ٔمبِ ٝث ٝدا٘ـد ٛآٔٛصؽ دادٔ ٜيؿٛد .ػپغ دا٘ـد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اص اػبتيذ
ٌش ٜٚيىي اص ٔٛضٛػبت سٚص ؿيٕي سا ا٘تخبة وشد ٚ ٜپغ اص خٕغآٚسي اعالػبت ٔشتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع ،آٖ
سا ث ٝكٛست يه ػخٙشا٘ي ػّٕي ػٕٔٛي اسائٔ ٝيٕ٘بيذ .ا٘تخبة ٔٛضٛع ،اسائٝي آٖ  ٚاسصيبثي دا٘ـد ٛدس
چبسچٛة ٔمشسات ٔلٛة ٌش ٜٚؿيٕي ا٘دبْ ٔيٌيشد.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خذيذ ٔ ٚؼتجش ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع ػٕيٙبس

سميىاردمتري
PhD. Seminar

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي1 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِضأي
ّذف دسع:

تجييٗ اك َٛا٘تخبة يه ٔٛضٛع تخللي ،خٕغآٚسي اعالػبت ٔشتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع  ٚاسائٝي آٖ
سئَع هغبلت:
دا٘ـد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اص اػبتيذ ٌش ٜٚيىي اص ٔٛضٛػبت تخللي ؿيٕئؼذ٘ي سا ا٘تخبة وشدٚ ٜ
پغ اص خٕغآٚسي اعالػبت ٔشتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع ،آٖ سا ث ٝكٛست يه ػخٙشا٘ي  ٚتشخيحبً ث ٝصثبٖ اٍّ٘يؼي
اسائٔ ٝيٕ٘بيذ .ا٘تخبة ٔٛضٛع ،اسائٝي آٖ  ٚاسصيبثي دا٘ـد ٛدس چبسچٛة ٔمشسات ٔلٛة ٌش ٜٚؿيٕي
ا٘دبْ ٔيٌيشد.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خذيذ ٔ ٚؼتجش ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع پبيبٖ٘بٔٝ

پايانوامٍمارضىاسيارضذ
MSc. Dissertation


تؼذاد ٍاحذ ػولي6 :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي- :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِضأي
ّذف دسع:

ثشخٛسداسي دا٘ـد ٛاص تٛإ٘ٙذي الصْ ثشاي ا٘دبْ پظٞٚؾ
سئَع هغبلت:
دس ايٗ دسع دا٘ـد ٛثب ٕٞبٍٙٞي اػتبد سإٙٞب يه پشٚط ٜتحميمبتي دس يىي اص ؿبخٞٝبي ؿيٕئؼذ٘ي سا
ا٘تخبة  ٚثٌ ٝشٔ ٜٚؼشفي ٔيٕ٘بيذٌ.ش ٜٚثب دس٘ظش ٌشفتٗ ٔؼيبسٞبي تبصٌي ٛ٘ ٚآٚسي ٔٛضٛع  ٚيب إٞيت
وبسثشدي آٖ ٔٛضٛع سا تلٛيت ٔيٕ٘بيذ.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خذيذ ٔ ٚؼتجش ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع پبيبٖ٘بٔٝ

پايانوامٍدمتري
PhD. Dissertation

تؼذاد ٍاحذ ػولي20 :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي- :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِضأي
ّذف دسع:

ايدبد تٛا٘بئيٞبي الصْ دس دا٘ـد ٛثشاي ا٘دبْ پظٞٚؾ ٔؼتمُ دس يه صٔيٝٙي تخللي ؿيٕي
سئَع هغبلت:
دس ايٗ دسع دا٘ـد ٛثب ٕٞبٍٙٞي اػتبد سإٙٞب يه ٔٛضٛع تحميمبتي دس صٔي ٝٙؿيٕئؼذ٘ي سا ا٘تخبة
وشد ٚ ٜآٖ سا ث ٝكٛست يه پيـٟٙبدي ٝثٌ ٝش ٜٚاسائٔ ٝيٕ٘بيذٌ .ش ٜٚپغ اص ثشسػي اِٚي ٝپيـٟٙبدي ٚ ٝدس
كٛست ثشخٛسداسي آٖ اص ٘ٛآٚسي  ٚيب تٛا٘بئي دس سفغ يىي اص ٔـىالت ّٔي خّؼ ٝدفبع اص پيـٟٙبدي ٝسا
تـىيُ ٔيدٞذ دس كٛست تأئيذ ٔٛضٛع  ٚتٛإ٘ٙذي دا٘ـد ٛپيـٟٙبدي ٝتلٛيت ؿذ ٚ ٜدا٘ـدٚ ٛاسد ٔشحّٝ
ػّٕي پيـٟٙبدئ ٝيٌشدد.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خذيذ ٔ ٚؼتجش ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع پبيبٖ٘بٔٝ

سميىار1مارضىاسيارضذ(آمًزشمحًر)
MSc. Seminar 1

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي2 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِضأي
ّذف دسع:

تجييٗ اك َٛا٘تخبة يه ٔٛضٛع ػّٕي ،خٕغآٚسي اعالػبت ٔشتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع  ٚاسائٝي آٖ
سئَع هغبلت:
دا٘ـد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اص اػبتيذ ٌش ٜٚيىي اص ٔٛضٛػبت سٚص ٌشايؾ سا ا٘تخبة وشد٘ ٚ ٜحٜٛ
خٕغآٚسي اعالػبت دس ٔٛسد ايٗ ٔجحث ػّٕي  ٚاسائٝي آٖ ث ٝكٛستٞبي ٔختّف ٔب٘ٙذ پٛػتش ،ػخٙشا٘ي ٚ
يب ٔمبِ ٝث ٝا ٚآٔٛصؽ دادٔ ٜيؿٛد .پغ اص خٕغآٚسي اعالػبت ٔشتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع ،آٖ سا ث ٝكٛست يه
ػخٙشا٘ي ػّٕي ػٕٔٛي اسائٔ ٝيٕ٘بيذ .ا٘تخبة ٔٛضٛع ،اسائٝي آٖ  ٚاسصيبثي دا٘ـد ٛدس چبسچٛة ٔمشسات
ٔلٛة دا٘ـٍب ٜا٘دبْ ٔيٌيشد.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خذيذ ٔ ٚؼتجش ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع ػٕيٙبس


سميىار2مارضىاسيارضذ(آمًزشمحًر)
MSc. Seminar 2

تؼذاد ٍاحذ ػولي- :

تؼذاد ٍاحذ ًظشي2 :

حل توشيي- :
پيؾًيبص- :

ًَع دسع :اِضأي
ّذف دسع:

اسائ ٚ ٝتذٚيٗ يه ٔٛضٛع تخللي  ٚخٕغآٚسي اعالػبت ٔشتجظ ثب آٖ
سئَع هغبلت:
دا٘ـد ٛثب ٕٞبٍٙٞي يىي اص اػبتيذ ٌش ٜٚيىي اص ٔٛضٛػبت تخللي ٌشايؾ سا ا٘تخبة وشد ٚ ٜپغ اص
خٕغآٚسي اعالػبت ٔشتجظ ثب آٖ ٔٛضٛع ،آٖ سا  ٓٞث ٝكٛست ػخٙشا٘ي ٓٞ ٚ

ث ٝكٛست ٔذ ٖٚاسائٝ

ٔيٕ٘بيذ .ا٘تخبة ٔٛضٛع ،اسائٝي آٖ  ٚاسصيبثي دا٘ـد ٛدس چبسچٛة ٔمشسات ٔلٛة دا٘ـٍب ٜا٘دبْ
ٔيٌيشد.
سٍؽ اسصيبثي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبئي

پشٍطُ

-

-

-

+

ثبصديذ٘ :ذاسد
هٌبثغ اكلي:
وتبةٞب ٔ ٚمبالت ػّٕي خذيذ ٔ ٚؼتجش ٔشتجظ ثب ٔٛضٛع ػٕيٙبس

