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 هقذهِ

ثط اؾبؼ ًيبظ ككَض زض ظهيٌِ ػلمن قميوي ثؼمس اظ ديمطٍظق اً م ة      ضطٍضر سغييط ثطًبهِ آهَظقي 

اؾ هي ٍ ثَيػُ دؽ اظ آغبظ اً  ة فطٌّگي هحطظ گطزيس. ثط ّويي اؾبؼ كويشِ سرههي قيوي ػْمسُ  

زاض سْيِ ٍ سٌظين ثطًبهِ آهَظقي خسيس گطزيس. ثوَاظار سٌظين ثطًبهِ زٍضُ كبضقٌبؾي زض فبنملِ ؾمباْبق   

سهمَيت ؾمشبز اً م ة فطٌّگمي ضؾميس. اهمب       ِ ضُ كبضقٌبؾي اضقس قيوي ًيع سْيِ ٍ ثثطًبهِ زٍ 26سب  95

سمب   59سدطثيبر چٌس ؾباِ ثؼس اظ ثبظ گكبيي زاًكگبّْب ٍ س ليل سؼساز ٍاحس ّبق كبضقٌبؾي اضقس اظ حس 

ذمَاّي اظ  ثطًبهِ ضا ايدمبة ًومَز. دمؽ اظ ًظط   ٍاحس، ضطٍضر سدسيس ًظط كلي زض  26سب  62ثِ حس  96

ييمس  ًبهِ ضيعق ضا سمسٍيي ًومَزُ ٍ ثمب س    اى ٍ نبحجٌظطاى، كويشِ سرههي قيوي گطٍُ ػلَم دبيِ ثطاؾشبز

 گطٍُ ػلَم دبيِ ثطاق سهَيت ثِ قَضايؼباي ثطًبهِ ضيعق س سين هيساضز.

 تؼزيف: -1

ِ زٍضُ اق اؾز كِ زض ايمي زٍضُ هدوَػمِ اق اظ زضٍؼ    زٍضُ كبضقٌبؾي اضقس قيوي زضٍؼ  ،دبيم

 ٍ دبيبى ًبهِ اضائِ هي گطزز. ، ؾويٌبضيبضقاذشزضٍؼ  ،سرههي

 اّذاف: -2

 سح يق هؿش ل زض قيوي. ضقس اسكبء ثٌفؽ ٍ قَُ اثشكبض ٍ دػٍّف زض زاًكدَ خْز اًدبم -ااف

افعايف سَاًبئي ٍ هْبضر زاًكدَ ثِ هٌظَض احطاظ هؿئَايشْبق قغلي زض ؾغح يك نمبحت ًظمط زض    -ة

قي ٍ دػٍّكي هَضز ًيبظ زاًكگبّْب ٍ هَؾؿبر سح ي مبر  سطثيز كبزض آهَظ)يكي اظ ًيبظّبق خبهؼِ 

 .(زٍاشي ٍ غيط زٍاشي

ضقس سؼوق ٍ ًگطـ كلي زاًكدَ زض ػلن قيوي ثِ هٌظَض ٍ ثبال ثطزى سَاًمبئي اٍ زض زض  هؿمبئل زض    -ج

 اضسجبط ثب يكسيگط ٍ كبضثطز ايي سَاًبئي زض ضفغ ًيبظ ّبق خبهؼِ.
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 طَل دٍرُ ٍ ضكل ًظام: -3

ِ فبضؽ ااشحهي ى زٍضُ ّبق كبضقٌبؾي قيوي دؽ اظ هَف يز زض اهشحبى سرههمي ٍ  زض ايي ثطًبه

زاضا ثَزى قطايظ هصكَض زض آئيي ًبهِ كلي كبضقٌبؾي اضقس ههمَة قمَضايؼباي ثطًبهمِ ضيمعق ثمِ ازاهمِ       

ثبقمس.   ٍاحس هي 23سؼساز كل ٍاحس ّبق زٍضُ كبضقٌبؾي اضقس قيوي  .سحهيل زض ايي زٍضُ هي دطزاظًس

ؾبػز زضؼ ػولمي كمِ    26ؾبػز زضؼ ًظطق ٍ يب  32ثطًبهِ يك ٍاحس زضؾي ػجبضر اؾز اظ زض ايي 

ؾبػز هغباؼمِ ٍ كمبض    6ؾبػز ٍ ثطاق ّط زٍ ؾبػز كبض ػولي  2ثطاق يك ؾبػز زضؼ ًظطق حساقل 

 ضوٌي الظم هي ثبقس.

ايظ ؿبل ٍ حساقل هدبظ سؼساز ٍاحسّب، قطدٌح ًيوحساكثط  ضقشِ قيوي عَل زٍضُ كبضقٌبؾي اضقس

زضٍؼ كوجَزق ٍ ؾبيط ه طضار ايي ثطًبهِ هغبثق آئميي ًبهمِ آهَظقمي زٍضُ كبضقٌبؾمي اضقمس ههمَة       

ثطاق گصضاًسى زضٍؼ خجطاًي )كوجَز م ديف ًيبظ( عجق ضَاثظ، حساكثط  ثبقس. قَضايؼباي ثطًبهِ ضيعق هي

، ًيمبظ خبهؼمِ ٍ   زاًكدَيبى دمؽ اظ گمطفشي اٍاَيشْمب   . زٍ ًين ؾبل سحهيلي ثِ عَل زٍضُ افعٍزُ هي قَز

 ػ قِ ٍ سَاى زض يكي اظ گطايف ّبق ذبل ثِ سحهيل ذَز ازاهِ هي زٌّس.

 ٍاحذ ّاي درسي: -4

)ٍزض گمطايف   ٍاحمس  23سؼساز كل ٍاحسّبق زضؾي زٍضُ كبضقٌبؾي اضقس قيوي زض ّمط گمطايف   

 اؾز:  ٍاحس( 23سدعيِ 

 ٍاحس 5                     ااعاهي هكشط  زضٍؼ

 ٍاحس 2                    يفگطا ااعاهي زضٍؼ

 ٍاحس( 2)گطايف قيوي سدعيِ  ٍاحس 5                          اذشيبضقزضٍؼ 

 ٍاحس 3                   ض                 ؾويٌب

 ٍاحس 2              دبيبى ًبهِ                 
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 سویٌارّا: -الف

 3َع سح يق( ثوسر يك ؾمبػز ثمب هٌظمَض كمطزى     اضائِ ؾويٌبض زض ضقشِ سرههي )ٍ ذبضج اظ هَض -3

 ٍاحس.

اضائِ ؾويٌبض زض ظهيٌِ دطٍغُ سح ي بسي زض ظهبى هٌبؾت )اٍاؾظ كبض دطٍغُ( ثِ هٌظمَض اضظيمبثي هيمعاى     -6

ج( ايمي   ديكطفز كبض زاًكدَ ٍ زازى ضٌّوَز ّبق الظم اظ عطف اؾشبز ضاٌّوب ٍ اؾبسيس هكمبٍض )ثٌمس  

 ٍاحس هٌظَض هيگطزز. 3 ؾويٌبض يكؿبػز ثَزُ ٍ ثطاق آى

 پاياى ًاهِ: -ب

ّبق هرشلف قيوي ثِ ًظط اؾشبز ضاٌّوب ٍ سَافق گطٍُ يب زاًككسُ  ضقشِاًشربة دطٍغُ سح ي بسي زض 

قيوي اًدبم هيگيطز. ثب سَخِ ثِ اّويز ً ف سح ي بر ٍ ًَآٍضق زض زاًف قيوي سَنيِ هيگمطزز كمِ زض   

 ز:حشي االهكبى ًكبر ظيط هطاػبر قَايي اًشربة 

 هَضَع ٍ عطح هَضز ًظط زض خْز قٌبذز يب ضفغ هكك ر خبهؼِ ثبقس. -3

زاًكدَيبى هَظمف ذَاٌّمس ثمَز كمِ يمك       ضٍـ يب ضاُ حل هَضز ًظط زاضاق سبظگي ٍ ًَآٍضق ثبقس. -6

ؾويٌبض يكؿبػشِ زض ظهيٌِ كبض سح ي بسي ذَيف خْز اضظيبثي هيعاى ديكطفز كبض ٍ گطفشي ضٌّوَز ّمبق  

 بؾت اضائِ ًوبيٌس.الظم زض ظهبى هٌ

 

 

 ًقص ٍ تَاًائي: -5

 ٍ ًيع ّسايز آظهبيكگبّْب. ػْسُ زاض قسى هؿئَايز سسضيؽ زض ضقشِ قيوي -ااف

 ّوكبضق زض ظهيٌِ ّبق هرشلف قيوي زض زاًكگبّْب ٍ ًيع هَؾؿبر دػٍّكي ككَض. -ة

 هطاكع دػٍّكي. هيي كبزض ػلوي زاًكگبّْب ٍ ؾبيطق ازاهِ سحهي ر ثبالسط زض خْز س آهبزگي ثطا -ج
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 ضزٍرت ٍ اّویت: -6

اّويز ايي زٍضُ ثب سَخِ ثِ ًكبر ظيط ٍ زض خْز اؾش  ل اقشهبزق ٍ ذَز كفبئي نٌؼشي دميف اظ  

 ثيف احؿبؼ هيگطزز.

 ضفغ كوجَز ّيئز ػلوي ثطاق زاًكگبّْبق ككَض زض ؾغح هطثي. -ااف

ٍ نٌؼشي ككَض ٍ زض ًشيدمِ  سطثيز هح  يي ٍ دػٍّكگطاى هدطة ثطاق كبض زض هَؾؿبر سح ي بسي  -ة

 كَقف زض ضفغ ٍاثؿشگي سح ي بسي ٍ نٌؼشي خبهؼِ اؾ هي.

 ًحَُ اهتحاى ٍرٍدي: -7

قبهل اهشحبى اظ دٌح گطٍُ زضؾي  آاياهشحبى ٍضٍزق زٍضُ كبضقٌبؾي اضقس )ًبديَؾشِ( ضقشِ قيوي 

 ظيط هي ثبقس.

 بؾي قيوي.زٍضُ كبضقٌ 2ٍ  6ٍ  3اي قبهل هغبات زضٍؼ قيوي آ ،قيوي آاي -ااف

 زٍضُ كبضقٌبؾي قيوي. 6ٍ  3قبهل هغبات زضٍؼ قيوي فيعيك  ،قيوي فيعيك -ة

 زٍضُ كبضقٌبؾي قيوي. 6ٍ  3قبهل هغبات زضٍؼ قيوي هؼسًي  ،قيوي هؼسًي -ج

ؾمي  ٍ قيوي سدعيمِ زؾمشگبّي زٍضُ كبضقٌب   6ٍ  3قبهل هغبات زضٍؼ قيوي سدعيِ  ،قيوي سدعيِ -ز

 .قيوي

ذَاًسى ٍ زض  هغبات كشت زضؾي ٍ ه بالر ػلوي هطثَط ثِ ضقمشِ قميوي اظ   ظثبى ذبضخي، زض حس  -ُ

 يكي اظ ظثبًْبق ذبضخي اًگليؿي، فطاًؿِ، آاوبًي ٍ ضٍؾي.

زضنس ٍ اضظـ زضٍؼ سرههمي   36اضظـ ظثبى ذبضخي زض آظهَى گعيٌف زٍضُ كبضقٌبؾي اضقس 

 زضنس هي ثبقس. 66قيوي ّط يك 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 سر فصل دروس

 ارشد دوره کارشناسی 

 آلی شيمی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 ضیوي آلي پیطزفتِ

 2                        تؼذاد ٍاحذ:

 :                         ًظطقًَع درس

 ًساضز                            پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)                س: سزفصل در

ًَس كمٍَاالًؽ، حمس ٍاؾمغِ ّمبق     ديًَسّبق قيويبيي هؿش ط ٍ غيط هؿش ط، ديًَسّبق ضؼيفشط اظ دي

ْبق ب، كوذلكؿْب ٍ.......( هكبًيؿمو فؼبل )كبضيٌْب، ًيشطى ّب، ضازيكباْبق آظاز، يَى ّبق كبضثًَيَم، كبضثًَيْ

قيويبيي ٍ ضٍقْبق سؼييي آًْب، اؾيسّب ٍ ثبظّب، اثطار ؾبذشوبى ثط ضٍق فؼبايمز ٍاكٌكمْبق اؾمشر في    

ٍ فؼبايز ٍاكٌكمْبق ااكشطٍفيلمي ٍ ًَكلئمَفيلي آضٍهبسيمك،      بًيؿنهكًَكلئَفيلي ٍ ااكشطٍفيلي آايفبسيك، 

-ق افعايف ثمِ ديًَمس زٍ گبًمِ كمطثي    ٍ فؼبايز ٍاكٌكْبق ضازيكباي، ٍاكٌكْبق حصفي، ٍاكٌكْب هكبًيؿن

 اسن ّشطٍ، اثطار گطٍّْبق خبًجي، ًَآضائي هَاكَاي. -كطثي ٍ كطثي

 هٌابغ:

1. J. March, "Advanced Organic Chemistry", 2nd. Ed. McGaw-Hill. 

2. W. J. Le Nable, "High lights of Organic Chemistry", De kker. 

3. J.M. Hatris and C.C Wamser, "Fundamentals of Organic Reaction Mechanisms". 

4. F.A. Carey and R.J. Sundberg, "Advanced Organic Chemistry", part A, 2nd Ed., 

plenum press. 
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 ؼذًي پیطزفتِضیوي ه
 2         :         تؼذاد ٍاحذ

 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                        پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)          ؼ:     فهل زضؾط

سؼبضيف ٍ قضبيبق سئَضق گطٍُ )سؼطيف گطٍُ، خسٍل ضطة گطٍُ، ظيط گطٍُ عج ِ( س بضى هؼطفمي  

َط ثِ آًْب، حبنلضطة اػوبل س بضى، گطٍُ ّبق ً غِ اق س بضى، سؼيميي گمطٍُ   ػٌبنط س بضى ٍ اػوبل هطث

همبسطيؽ ّمب، ثطزاضّمب ٍ    –وبى زٍ قغجي، فؼبايز ًَضق، كبضثطز ًظطيِ گطٍُ زض قيويهً غِ اق هَاكَاْب، 

، اػوبل هبسطيؽ، ثطزاضّب ٍ حبنلضطة ػسزق آًْب، ًوبزّبق هبسطيؿي ٍ گطٍُ (Representations)ًوبزّب

، ًوبزّبق گطٍُ ّبق هشؼبهس ثمَزى ًوبزّمب، س ليمل ًوبزّمبق س ليمل دمصيط، خمسٍل قٌبؾمبئي         ى بضّبق س

(Character Table)   سئَضق هيساى ثلَض ٍ قيوي فلعار ٍاؾغِ، ااگَّبق قكبفشگي اٍضثيشمبل ّمبق ،d  زض

ٍ ػ ين  ، حباشْبق اًطغق اسوي(CFSE)هيساى ّبق زاضاق س بضى ّبق هرشلف، اًطغق دبيساضق هيساى ثلَض 

ّن اضظ، خولِ ّبق عيفي ااكشطًٍْمبق ّمن اضظ، ػ يمن    في، خولِ ّبق عيفي ااكشطًٍْبق ًبخولِ ّبق عي

، قَاػمس  (ااكشطًٍْمبق ّمن اضظ  )ثطاق آضايف ّبق ااكشطًٍي هرشلمف   (Term symbols)خولِ ّبق عيفي 

ط، ًوَزاضّبق سبًبثِ ٍ ًَّس، قكبفشگي سطاظّب ٍ خولِ ّبق عيفي زض هيساى ّبق هرشلف، ًوَزاضّبق اضسجب

عيمف ّمبق اًش مبل ثمبض، قميوي       ؾَكبًَ، قبػسُ اًشربة هطثَط ثِ اؾذيي، قبػسُ اًشربة هطثَط ثِ س بضى،

زيٌبؾيَى ٍ ؾبذشوبى، هكبًيؿن ٍاكٌف ّبق اًش بل ااكشمطٍى، هكبًيؿمن ٍاكمٌف ّمبق اؾمشر في،      كَئَض

 .ّبق كَئَض زيٌبًؿيهكبًيؿن ٍاكٌف ّبق ًَض آضايي ّبق هَاكَاي، ٍاكٌف ّبق ايگٌس
 

 هٌابغ:

1- F.A. Cotton and G. Wilkinson, "Basic Inorganic Chemistry". 

2- F.A. Cotton and G.Wilkinson, "Advanced Inorganic Chemistry". 

3- J.E. Huhely, "Inorganie Chemist". 

4- Purcell & Kotz, "Inoeganic Chemistry". 

 

 

 ضیوي تجشيِ پیطزفتِ
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 2:                   اد ٍاحذتؼذ

 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                       پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)     :        سفصل درسز

حمس آقمكبضق ؾمبظق، حؿبؾميز     )كبضثطز ضٍقْبق آهبضق زض اضظيمبثي خَاثْمبق ثسؾمز آهمسُ     

ؾذكشطٍؾمكَدي خمصة اسومي ٍ ًكمط اسوممي     ديكمطفشْبق هطثمَط ثممِ ا  ( ..... least Squares &ضٍقمْبق  

سهحيح خصة ظهيٌِ اسوبيعًيكي ااكشطيكي، اؾذكشطٍهشطق خمصة اسومي    Hieftje & zeemanسكٌيكْبق )

اهمَاج   (FT–IR)ديكمطفشْبق هطثمَط ثمِ اؾمذكشطٍهشطق خمصة هلكمَاي        .(ICPّوعهبى چٌس ػٌهمط ٍ  

يوشطق، فلَئمَض )ضسبثي هلكمَاي  . ًَ(هطئي–هبٍاضاء ثٌفف)زض عيف ؾٌدي  PDAگطزاى ٍ زسكشَضّبق ؾط

 سبثي قيويبيي(.فؿفطيوشطق ٍ ًَض

يَى كطٍهبسَگطافي ٍ كطٍهبسَگطافي ثب خطيبى فمَ  ثحطاًمي   ، HPLC)ديكطفشْبق كطٍهبسَگطافي 

SFC).ي ٍ اشبهشطق دباؽ د ضٍگطاف)ديكطفشْبق ضٍقْبق سدعيِ اق ااكشطٍ قيويبيي  . عيف ؾٌدي خطهي

. عيمف  (ااكشطٍزّبق اًشربة گط خبهس، هبيغ ٍ حؿبؼ ثِ گبظ ٍ آًعيوي اشبهشطق ٍچطذِ اق اؾشطيذيٌگ ٍ

هممطٍضق ثممط ؾممبيط ضٍقممْبق زؾممشگبّي   (FT-NMR, NMR)ؾممٌدي سكممسيس هغٌبعيؿممي ّؿممشِ اق  

 .(X-Ray, ESCA, ESRسطهَگطاٍيوشطق، )

 هٌابغ:

1. D. A. Skoog, "Princioles of Instrumental-Analysis", Third Ed, Sanders. 

2. G. D. Christien and J. E. D. Relly, "InstrumentalAnalysis", 2nd Ed. 

 

 ضیوي فیشيك پیطزفتِ
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 2:                   تؼذاد ٍاحذ

 :                   ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                      پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ:        )فهل زضؾط

اظ زيسگبُ هَاكَاي، زهب ٍ هفَْم آى ٍ اّويز هطٍضق ثط قَاًيي سطهَزيٌبهيك ٍ سدعيِ ٍ سحليل آًْب 

زهبق كلَيي ٍ ثطضؾي ؾيؿشوْبق چٌس زهبئي، ثطضؾي سؼبزل زض دسيسُ ّبق قميويبيي، انمل اَقمبسليِ ٍ    

ًبضؾبئي آى سطهَزيٌبهيك هحلَاْبق غيط ايسُ آل ثحم  فَگبؾمشيِ ٍ فؼبايمز ٍ سدعيمِ ٍ سحليمل آًْمب اظ       

 سبئي.چٌس اكَاي، ثطضؾي ؾيؿشوْبق ثبظ ٍزيسگبُ هَ

شيك ٍاكٌكمْب، ثطضؾمي ؾميٌ    هكبًيؿمن قيويبيي ٍ اّويز آى زض هغباؼمِ   ؾيٌشيكثطضؾي اخوباي 

    ٍاكٌكْبق ؾطيغ ٍاكٌكْبق ثيي يًَي، ًظطيِ ثطذَضز ٍ ًظطيِ كومذلكؽ فؼمبل ٍ ه بيؿمِ ًشمبيح آًْمب ثمب       

 ّوگي.زازُ ّبق سدطثي ٍ ثطضؾي ًبضؾبئي آًْب، هغباؼِ ٍ ثطضؾي كبسبايعٍضّبق ّوگي ٍ ًب

 هٌابغ:

1. R. E. Dickerson, "Molecular Thermodynamics". 

2. I. M. Klotz, "Chemical Thermodynamics", Revised Edition. 

3. K. Denbigh, "The principles of Chemical Equlibrium". 

4. Laidler, "Chemical Kineties". 

5. Wilkinson, "Chemical Kinetics and Reaction Mechanism". 

6. G.B.Skinner, "Introduction to Chemical Kinetics". 

7. F. T.Walls, "Chemical Thermodynamics", 3
 
rd. ed. 

8. Callen, "Thermodynamics and an Introduction to Thermostatics". 

 

 

 

 رٍضْاي سٌتش آلي
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 2:             تؼذاد ٍاحذ

 :              ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي آاي ديكطفشِ                 پیطٌیاس:

 (ؾبػز 52): فهل زضؼؾط

ّيسضغًبؾميَى ٍ زّيسضغًبؾميَى كبسممبايشيكي، كبّكمْبق ّيسضيمس فلممعق ٍ ٍاكٌكمْبق هطثَعممِ،      

اكؿبيف ثب سطكيجبر كطٍهيَم، هٌيعين، اؾيس دطيسيك، سشطااؾشبر ؾطة، اؾشبر خيمَُ زق اكؿميس ؾملٌيَم    

اكيمل ٍ  آديًَسّبق كطثي ٍاضز كمطزى گطٍّْمبق    گبًِ كطثي، ضٍقْبق گؿؿشي.......سَايس ديًَسّبق چٌسٍ

 آضيل، سطاكن ثب ػَاهل كطثًَيلي ٍ ػٌبٍيي اذشيبضق زيگط.

 :هٌابغ

1- H. D. House "Modern Synthetic Reactions".  

2- R. O. C. Norman, "Principle of Organic Synthesis".  

3- Advanced organic chemistry, Part B,  by Carry, Francis. A. 

4- Organic Synthesis: The Disconnection Approach,  by Stuart Warren 

5-Some modern methods of organic synthesis, by House , H. O.   

 

 

 

 

 

 

 1طیف سٌجي هَلكَلي 

http://books.google.com/books?id=xAc4AAAAIAAJ&pg=PA380&lpg=PA380&dq=synthesis+methods+H+o+House&source=bl&ots=nsTSqGszSZ&sig=7HVoEtTULqgiUvtGtfHTyuqyY7g&hl=fa&sa=X&ei=9aNcT4SXKMfOhAef5vioBA&ved=0CBsQ6AEwAA
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 2:           تؼذاد ٍاحذ

 :            ًظطقًَع ٍاحذ

 ، قيوي فيعيك ديكطفش3ِقيوي كَاًشن                پیطٌیاس:

 (ؾبػز 52)ؼ: فهل زضؾط

هغٌبعيؿي، خصة ٍ ًكط ًَض ثَؾيلِ اسوْب ٍ يب هَاكَاْب، انمَل اًمساظُ گيمطق ٍ    سبثكْبق ااكشطٍ

 . ظ س بضى ٍ سئَضق گطٍُ ٍ كبضثطز آى زض عيف ؾٌدياًَاع عيف ؾٌدي، هرشهطق ا

 .هَاكَاْب، ضاثغِ ؾبذشوبى هَاكَل (اهَاج ضيع)عيف چطذكي 

، اؾشفبزُ زض سؼييي ؾبذشوبى هَاكَل ٍ سدعيِ قميويبيي عيمف   (ظيط قطهع ٍ ضاهبى)عيف اضسؼبقي 

 .چطذكي–اضسؼبقي

 (ي هَاكَاْمبق زضقمز  چطذكم –اسوي، ؾبذشوبى ظطيف اضسؼبقيزٍ هَاكَاْبق)عيف اضسؼبقي 

 ثٌفف. ءقَاًيي ٍ ه حظبر سدطثي زض عيف ؾٌدي هطئي ٍ فطا

 :هٌابغ

 انَل عيف ؾٌدي هَاكَاي، گَضزى ثبضٍ، سطخوِ زكشط ذسازازق ٍ زكشط ػبثسيٌي. -1

2- Banwell, "Fundamental of Molecular Spectroscopy". 

3- Levine, "Molecular Spectroscopy".  

 

 

 

 

 آلي ضیوي فیشيك
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 2:              تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق        :        ًَع ٍاحذ 

 قيوي آاي ديكطفشِ                    پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)فهل زضؼ: ؾط 

ًظطيِ اٍضثيشبل هَاكَاي َّكل، كبضثطز ضٍـ َّكل زض هَضز ؾيؿشوْبق ؾبزُ هحبؾمجِ زاًؿمشيِ   

ؿمشي، قبػمسُ َّكمل، سؼطيمف هفْمَم      از، هفْمَم آضٍهبسي ااكشطًٍي، زاًؿشيِ ثبض، زضخِ ديًَمس، ٍاالًمؽ آظ  

اؾمشفبزُ اظ  قميويبيي،   ؾميٌشيك ضى اٍضثيشباي، ضٍقْبق سؼييي هكبًيؿن ٍاكٌكْبق آاي، بآضٍهبسيؿشي، س ضس

قيوي ٍاكٌف، ثطضؾي سؼبضيف اؾيس، ثبظ، ثطضؾي ايعٍسَدْب، هغباؼِ حسٍاؾغِ ّبق ٍاكٌف، ثطضؾي اؾشطئَ

في سَاثغ اؾيسق، اثطار ّوؿغحي، فبكشَضّبق همَثط زض قمسضر اؾميسق ٍ    كبسبايؿز اؾيسق ٍ ثبظق، هؼط

، هحمسٍزيشْبق ّبهمز، ٍاكٌكمْبق اؾمشر في آضٍهمبسيكي ٍ      σ  ٍ ثبظق، هؼبزاِ ّبهز، اّويز فيعيكي

 اثطار ح ل.هؼطفي  ٍ ، اثطار فضبئيσ ،Esهؼطفي 

 :هٌابغ

1- J.M. Harris, "Fundementals of Organic Reaction Mechanisms". 

2- A. Liberles, "Introduction to Theoretical Organic Chemistry".  

3- J.D. Roberts, "Notes or M. O.Calculations".  

4- Neil S. Issacs, "Physical organic chemistry"   
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 ضیوي بیَاصَل 

 2:              تؼذاد ٍاحذ

 :                ًظطقًَع ٍاحذ 

 قيوي آاي ديكطفشِ                    پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52: )فهل زضؼؾط

ؾيسّبق ًَكلئيك، آًعيوْب، ٍيشبهيٌْب، ثيَاًطغسيك، هشبثَايؿن، دطٍسئيي ّب، ا ، ايذيسّب،كطثَّيسضاسْب

ئيمك ٍ ؾمٌشع   بزل اظر، هشبثَايؿن اؾيسّبق ًَكلّيسضاسْب، هشبثَايؿن ايذيسّب، هشبثَايؿن دطٍسئيي ٍ سؼكطثَ

 يي ٍ ثيوبضيْبق ٍضاثشي.ثايؿن هَاز هؼسًي، هشبثَايؿن اضيشطٍؾيز، ّوَگلَدطٍسئيي، هشبثَ

 :هٌابغ

1- A. Lehninger,"Principleaeof Biochemistry", Worth publishers Inc.  

2- A. L. Lehninger, "Short Course in Biochemistru", Worth publishere Inc.  

3- P. Karlson,"Introduction to Modern Biochemistry", Academic press, New York, Last 

Edit. 

 

 

 

 

 

 

 

 ضیوي دارٍيي
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 2:              تؼذاد ٍاحذ

 :                ًظطقًَع ٍاحذ 

 قيوي آاي ديكطفشِ                    پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ: )فهل زضؾط

 اّويز اقشهبزق: سبضيرچِ، ًبهْبق غًطيك زاضٍّب. -

: هؿكي ّبق غيط هرسض، هؿكي هرسض، ضس اؾميسّب، آًشمي ثيَسيمك ّمب، آًشمي      َاع زاضٍّبقطح سْيِ اً -

گيدِ ٍ سَْع، هَاز آضام ثرف سٌفؿي، زاضٍّبق هؼباح سطكيجبر اؾشطئيسق ضس ٍضم، ضس ؾط ّيؿشبهيي ّب،

فكبض ذَى، زاضٍّبق ضس حبهلگي، زاضٍّبق ؾطهب ذَضزگي، زاضٍّبق ضس ؾمطفِ، هلميي ّمب، همَاز آضام     

 ػهبة، ؾَافًَبهيسّب ٍاكؿٌْب.ثرف ا

 كٌشطل كيفيز. ٍ اضٍّبزفطهَاِ كطزى  هطاحل سَايس: قطح فطآيٌسّبق قيويبيي سَايس، -

 ؾبظق.ثبظزيس اظ يك كبضذبًِ زاضٍ -

 :هٌابغ

 عطح ًَيي زاضٍئي، ًبهْبق ًَيي زاضٍئي، ًبهْبق غًطيك زاضٍّب، نبز  خبٍيساى ًػاز. -1

 .ًكگبُ سْطاىقيوي زاضٍئي، كَقك آثبزق، زا -6

 .قيوي زاضٍئي، ذطؾٌس، زاًكگبُ سْطاى -2

4- S. Remington, "Pharmaceutical Science". 

 

 ضیوي ّتزٍ سیكلیك

 2:              تؼذاد ٍاحذ

 :                ًظطقًَع ٍاحذ 
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 قيوي آاي ديكطفشِ                    پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52فهل زضؼ: )ؾط

 ........سبيي ٍ 2سبيي،  9سبيي  5سبيي،  2شطٍؾيكلْب حل ِ ّبق : ًبهگصاضق ّه سهِ -1

  O, S, Nػوسُ ػجبضسٌس اظ  قاسوْباظ يك يب چٌس ّشطٍاسن، ّشطٍ -6

. هثباْبق ظيط ؾبذشوبى ٍ ذَال فيعيكي ؾيؿشوْبق ّشطٍؾيكل آضٍهبيشك ٍ هغباؼِ ًحَُ ؾٌشع آًْب -2

 گٌدبًسُ قَز:
Pyridines, Quinolines and Isoquinoline, Diazines, Triazines, Pyrones, Pyiroles, Furans , 

Thiopliene indole, Isoindole, Benzothiophene, 1,3, Azole 1,2 Azole, Pyrazole, Imidazole, 

Oxazole, Isooxazole pyridazine, Pyrimidine. 

 .يطيسييده بيؿِ ؾبذشوبًْبق ديطٍل ٍ  -4

 .قجبع، هغباؼِ ؾبذشوبًي ٍاكٌكْب، ؾٌشعّشطٍؾيكلْبق اقجبع ٍ قؿوشي ا -9

ئَفيلي، لَكٍاكٌكْبق هطثَط ثِ ّشطٍؾيكلْبق آضٍهبسيكي ثب هؼطفْبق ااكشطٍفيل، هؼطفْبق ً -2

 كٌٌسُ ّب، ضازيكباْبق آظاز، ثب هؼطفْبق احيبء كٌٌسُ.اكؿيس

 هغبات ظيط ثبيؿشي اضائِ گطزز: ػوَهبً 2زض ّوِ هَاضز شكط قسُ زض قؿوز  -7

 ،يكي ٍ ؾبذشوبى، ذَال قيويبيي ٍ هكش بر، ضٍقْبق ؾٌشع آظهبيكگبّي نٌؼشيذَال فيع

 زاض ٍ كبضثطز آًْب. هثباْبيي اظ هَاز عجيؼي ّشطٍؾيكل

 

 هٌابغ:

1- R. M. Acheson, "An introduction to the Chemistry of Heterocyclic Compounds". 

2- L.A. Paquette, "Modern Heterocylic Chemistry". 

3- A. Katrisky, "Advanced – Heterocyclic Chemistry". 

4- Joul and Smith "Principles of Heterocyclic Compounds". 

5- Smalley,"Synthesis of  Novel Heterocylic Compounds". 

6- Thomas L. Gilchrist, "Heterocyclic Chemistry" . 

 

 

 هباًي ضیوي پلیوز

 2       :       تؼذاد ٍاحذ
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 :                ًظطقًَع ٍاحذ 

 قيوي آاي ديكطفشِ                    پیطٌیاس:

 ساػت( 48س: )فصل درسز

خطم  ،ًظن فضبئي ظًديطّب ،هغباؼِ ؾبذشبض زضقز هَاكَاْب ،هكرهبر كلي زضقز هَاكَاْب –فهل زٍم

 اًساظُ زضقز هَاكَاْب.، هَاكَاي دليوطّب ٍ ضٍقْبق اًساظُ گيطق آى

 ،دليوط قسى آًيمَى  ،دليوط قسى كبسيًَي ،دليوط قسى ضازيكباي ٍاكٌكْبق دليوطقسى افعايكي، -ؾَمفهل 

 ٍيػُ.، دليوط قسى فضب(Ring Openningدليوط قسى يًَي حل ِ گكب )

سمَزُ اق، زض هحلمَل،   )ضٍقْبق آظهبيكگبّي دليوط قمسى   ،ٍاكٌكْبق افعايكي هكبًيؿنؾيٌشيك ٍ 

دلمي   ،ّب لّب، اي ٍ ثي ىادلي زق  -ى ّبادلي )يجبر زضقز هَاكَاي ؾٌشعق سطك ،(ليلي اهَاؿيَى س

 ،ليمز ياؾمشطّبق اكط  ،دلمي ادمي ؾمَافَضّب    ،ّبهكش بر دلي اكطيليمز، دلمي ادَكؿميس    ،ٍيٌيليسى ّب

 ليل ٍ ٍيٌيليسى(.يهشبكط

ر ٍاكٌكْبق دليوط قسى هطحلِ اق دليوط قسى هطحلمِ اق هًََهطّمبق زٍ ػمبهلي سطكيجمب     –فهل چْبضم

سطّب، دلي اٍضّب، دلي اٍضسبًْمب، ؾميليكًَْب،   دلي ا دلي آهيسّب، دلي اؾشطّب،)زضقز هَاكَاي ؾٌشعق 

 فٌَد ؾشْب، آهيٌَد ؾشْب(

َ   دليوط قسىٍاكٌكْبق كَ -فهل دٌدن ، دليوط قمسى هطحلمِ اق  ، ٍاكٌكْبق كَدليوط قمسى افعايكمي ٍ كم

 ّب ٍ ًؿجشْبق ٍاكٌف دليوطق.َدليوطزؾشِ اق ٍ ديًَسق سطكيجْبق ك ، سٌبٍةّبق ثي ًظندليوطكَ

 يسّب.هكش بر آى دطٍسئيٌْب دلي ًَكلئَسكبئَچَق عجيؼي، ؾلَاع ٍ  ّبق عجيؼي،دليوط -ل قكنفه

 :هٌابغ

1- F.W. Billmeyer," Textbook of Polymer Science", John wiley. 

2- Cowie, Polymers, "Chemistry and Physics of Modern Materials". 
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3- R.B. Seymour, "Introduction to Polymer Chemistry," Me Graw-Hill. 

4- F.R Odriquez, "Principle of Polymer Systems",McGraw Hill. 

5- Ravve, "Organic Chemistry of Macromolecule/An Introduction Textbook", Edward 

Armild. 

6- G. Champetier,"Chimic Macromleculaire", Masson. 

 

 يك ٍاحس (ؾبػز 26)ػولي  -ة

 چؿت زٍ قلَ يب دلي اؾشط(. )هغباؼِ ديكطفز يك ٍاكٌف ثؽ سطاكوي ثٌْگبم ؾفز قسى يك چؿت  -3

 فطهل( ٍ ثطضؾي ثطذي ذَال آى. -فطهل يب اٍضُ -فٌل)سْيِ يك ظضيي ثؽ سطاكوي  -6

خطم ٍ اًساظُ ) (يدلي اؾشيل)بض ثِ ضٍـ ثؽ فعًٍي ٍ هكرم ؾبذشي ثطذي هلكَاي آى ذسْيِ يك ثؿ -2

 هلكَاي آى ثِ ضٍـ اًساظُ گيطق گطاًطٍق(.

 اكَاي هيبًگيي.َاى هظيك سوطيي هحبؾجبسي زضثبضُ اًَاع اٍ -5

 بيي، فيعيكي يك الؾشيك قجل ٍ ثؼس اظ ٍاگبًيعُ قسى.يه بيؿِ ثطذي ذَال قيو -9

 سؼييي ً غِ اًش بل قيكِ اق يك دليوط ثِ ضٍـ ٍي سَهشطق يب كباَضيوشطق. -2

 .سدطثِ اق زض هَضز ه بيؿِ سغييط قكل دصيطق چٌس د ؾشيك -7

 

 

 سٌتش پلیوز ّا

 2:              تؼذاد ٍاحذ

 :                ًظطقًَع ٍاحذ 

 قيوي آاي ديكطفشِ                    پیطٌیاس:

 ؾبػز( 26ؾبػز( ػولي يك ٍاحس ) 26ٍاحس) 6فهل زضؼ: ًظطق ؾط

  يري، سؼبضيف، سَؾؼِ ًظطيبر هبكطٍهَاكَاْب. ِ سبض: ه سهِ، ؾبثفصل اٍل
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: هؼطفي ؾبذشوبى ٍ ذَال كلي دليوطّب، دليوطّمبق عجيؼمي همساي ثمطاق دليوطّمبق ؾمٌشعق،       فصل دٍم

 اؾيَى.يعوطثؼسق، هَاكَاْبق چٌس ػبهلي ٍ دليوطيعاؾيَى، دطٍؾِ ّبق دليدليوطّبق ذغي، ؾِ 

، الكشًَْب، الكشبهْمب ٍ  هبًٌس ادط كؿيسّب، آظيطيسيٌْبوطيعاؾيَى اظ عطيق ثبظ قسى حل ِ ّبق : دليفصل سَم

      زض دلمي اؾمشطّب، دلمي اؾمشطّبق غيمط اقمجغ،       (Condensationاؾيَى اظ عطيمق ) غيطُ، دليوطيع

 ّب دلي اسطّب ٍ فٌل فطهَل ٍ غيطُ.دلي آهيس

    ثمب قمطٍع    اكٌْمب، آ: اًَاع ٍاكٌكْبق دليوطيعاؾميَى، دليوطيعاؾميَى اضمبفي، دليوطيعاؾميَى     فصل چْارم

 (Zeiglerهبًٌس كبسبايعٍض )كٌٌسُ ّبق ضازيكباي آًيًَي ٍ كبسيًَي، دليوطيعاؾيَى ثب كبسبايعٍضّبق 

 اظ عطيق ًَض. ّوگي ٍ ًب ّوگي، دليوطيعاؾيَى

دليوطّب يز، ه ساض هٌَهطّب زض ؾبذشوبى كَليوعيعاؾيَى، ؾيٌشيك، ًؿجشْبق فؼباد: ٍاكٌكْبق كَفصل پٌجن

 ٍة، ثي ًظن ٍ زؾشِ اق.ٍ ؾيؿشوْبق هشٌب

 degradtionٍ هغباؼِ ؾبذشوبى دليوطّب ثب سَخمِ ثمِ    (Polmerdegradation: سدعيِ دليوطّب )فصل ضطن

 آًْب.

 

 هٌابغ:

1- Odian,"Principles of Polymerization", McGraw- Hill Book Company. 

2- R. B. Seymour,"Indroduction to Polymer. Chemistry". Robert E. Krieyer company. 

3- R.W. Lenz, "Organic Chemistry of Synthetic High Polymers," Intersience (Wiley). 

N. Y. 

4- F.W. Billmeyer,"Tent book of Polymer, Chemistry". 

5- Ravve," Organic Chemistry of Macromolecule. An Introduction Tentbook". 

 پتزٍضیوي ٍ تكٌَلَصي آى

  2     تؼذاد ٍاحذ: 

 ًَع ٍاحذ:        ًظزي 

 پیطٌیاس:           ًذارد

 ساػت( 34فصل درٍس: )سز

قيوي، هَاز اٍايِ نٌبيغ دشطٍقيوي، گبظ عجيؼي ثطقْبق هرشلف يف دشطٍقيوي، سبضيرچِ نٌؼز دشطٍسؼط

ٍ  (دبيمِ اق )، هَاز انلي (ًفز گبظ ٍ غيطُ -ًفشب)ًفشي  ٍ  )قميوي گمبظ ؾمٌشع    نمٌبيغ دشط  كمطثي هٌَاكؿميس 

 ي.كطثَضّبق زق اافيٌي، اؾشيلّيسضٍ . ّيسضٍ كطثَضّبق اافيٌي، ّيسضٍ كطثَضّبق آضٍهبسيك،(ئيسضٍغى
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دطٍديلي اكؿيس(،  ،اسيلي اكؿيس)ّبق اافيٌي قيوي: سْيِ نٌؼشي اكؿيسّبق ٍاؾغِ اق يب هيبًي دشطٍفطآٍضزُ 

زق كبضايمس ٍ ًجمل كبضايمس(، سْيمِ      سْيِ كلطٍضّبق اافيٌي )اسميلي  ليل(،كدطٍديلي  ،اسيلي كليل)سْيِ كليلْب 

سْيِ آهًَيب  ٍ اؾميس  ، سْيِ فٌلْب، كذطٍالكشبمٍ  ّگعاىَئيسّب ٍ اؾيسّبق آاي، سْيِ آهيي ّب، سْيِ ؾيكلسآا

 ًيشطيك.

دلمي اسيلْمبق   ). د ؾمشيكْب  (كَزّبق اظسِ، كَزّبق فؿفبسِ ٍ غيمطُ ): كَزّبق قيويبيي هحهَالر ًْبئي

، (ٍ غيطُ اايبف ههٌَػي )دلي ايعٍثطى، ٍ غيطُ( P.V.Ac., P.V.C) (بيلٌْبؾٌگيي، دلي دطٍديلي، ً ؾجك ٍ

خ ّب، هَاز ًطم كٌٌمسُ، ؾموَم، همَاز    )، هَاز هشفطقِ (كبسيًَي، آسيًَي، آهفَسطيك ٍ ذٌثي)دب  كٌٌسُ ّب 

  (هٌفدطُ ٍ غيطُ

 ، اؾميس ًيشطيمك،   بكَز قيويبيي اظسِ، آهًَيم )نٌبيغ دشطٍ قيوي هَخَز زض ايطاى: قطكز قيويبيي قيطاظ 

، كطثٌبر ٍ ثيكطثٌمبر ؾمسين، ؾمسين سمطق دلمي      (N.P.K آهًَيَم ًيشطار، كَزّبق قيويبيي چٌس ػٌهطُ

آٍض، ؾَز ؾَظ (D.D.B)ؾيل ثٌعيي دَزضّبق دب  كٌٌسُ زٍز)، قطكز دشطٍ قيوي آثبزاى (STPPفؿفبر )

فبسِ، زق آهًَيَم، فؿفبر، هٌَ كَزّبق اظسِ ٍ فؿ)هدشوغ قيويبيي اهبم ذويٌي  .F.V.Cدلي ٍيٌيل كلطايس 

.قمطكز قميويبيي   (آهًَيب ، گَگطز ذبام، اؾيس ؾَافَضيك ٍ اؾيس فؿمفطيك  آهًَيَم، فؿفبر، اٍضُ ٍ

 (اقؿمبز زٍزُ )ايطاى، كطثي د   اّمَاظ   L.P.G. (C4,C3)سْيِ گَگطز ذبام، گبظّبق هبيغ ًفشي )ذبض  

 زض قيطاظ. (ايطاًيخ)ايطاى ًيذَى 

 ظ ٍاحسّبق دشطٍ قيويثبظ زيس اظ يكي ا -

 :هٌابغ
1. R. F. Groldstein, "Petroleum Chemica Industries", Gulf Pub. Co. 

2. R.J. Nye, "Chemicals from Oil", Pesgamon Precs. 

 نٌبيغ دشطٍ قيوي، اثَااحؿي ذبكعاز زاًكگبُ سْطاى. -2

 ضیويهباًي استزئَ

  6    :    تؼذاد ٍاحذ

 :           ًظطق ًَع ٍاحذ

 قيوي آاي ديكطفشِ              :یطٌیاسپ

 :زضؼ ؾطفهل
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ْبق آاي، ذَال بض، اؾشطيَايعٍهطّب، س بضى هلكَاقيوي، ًظطيِ ؾبذشه سهِ اق ثط سبضيرچِ اؾشطئَ 

ٌسّب ٍ ضخ ّبق اؾشطيَايعٍهطّب ٍ سفكيك آًْب، خساؾبظق اؾشطيَايعٍهطّب ٍ ضاؾويك قسى، ايگ

اكَاْبق َقيوي هَقيوي هلكَاْبق غيط حل َق، اؾشطيَّشطٍسَديك، اؾشطيَقيوي آاكي ّب، اؾشطي

 حل َق، ذَال كبيطٍدشيكبل، كبيطاايشِ زض هلكَل ّبق فبقس هطاكع كبيطال.

 هٌابغ:

- E.L. Eliel, S.H. Wilen, M.P. Doyle, "Basic Organic Stereochemistry", Wiley-

Interscience, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آليهباحث ًَيي در  ضیوي 

 2:                 ٍاحذ تؼذاد

 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 ديكطفشِ آايقيوي                       پیطٌیاس: 

زض  آاياظ ثطضؾي آذطيي هٌبثغ ػلوي قيوي يؽ آذطيي ديكطفشْبق ػلوي زض قيوي آاي سسض

 ؾغح ثيي ااوللي.
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 سویٌار

 3 تؼذاد ٍاحذ:             

  ًظطق ٍ ػولي:                 ًَع ٍاحذ

  ًساضزپیطٌیاس:                      

 .ثح  زض هَضز هغباجي خسيس اظ قيوي هطسجظ ثب دبيبى ًبهِ زاًكدَ
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 هباحث ًَيي در ضیوي كاربزدي

 2:           تؼذاد ٍاحذ

 :           ًظطقًَع ٍاحذ

 :              پیطٌیاس

 

یشرفتْای شیوی کارتردی ٍ تررسی هجالت ٍ کتة هعتثر در زهیٌِ ّای هختلف تذریس آخریي پ

 ٍ کارترد ّای آى ، شیوی سثس ، شیوی سٌجی ، تیَشیوی (. DOE شیوی کارتردی )
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 هٌبثغ: كليِ هد ر ػلوي ٍ ثيي ااوللي ٍكشبة ّبق سبظُ زض ظهيٌِ ّبق هرشلف قيوي كبضثطزق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نانو شيمی

 3 تعذاد ٍاحذ: 

 ًَع ٍاحذ: ًظری

 _پیشٌیاز: 

 سرفصل درس :

 فصل اٍل: تاریخجِ ی هختصری از ًاًَ هَاد، اًَاع آًْا ٍ هقذهِ ای تر ًاًَ تکٌَلَشی 

 فصل دٍم: هعرفی ًاًَ، تعریف ساختارّای ًاًَ هقیاس،علَم شیوی هَاد ًاًَ

 فصل سَم: درخت فٌاٍری ًاًَ، تکٌیک ّا در تْیِ ًاًَ ساختارّا

 : ساختار ًاًَ ررات  ٍ رٍشْای تْیِ، رٍشْای شٌاسایی ساختار ٍ کارترد ّای ًاًَ ررات طال فصل چْارم

فصل پٌجن: هطالعِ شیوی تک الیِ ّای خَد آرا، ساختار ،رٍشْای تْیِ ، رٍشْای شٌاسایی ساختار ٍ 

 کارترد تک الیِ ّای آلی هستقر رٍی سطح دٍ تعذی طال در شیوی اصالح سطح

 تیَهَلکَلْا تِ ًاًَ ررات )سطح دٍ تعذی ٍسِ تعذی طال(فصل ششن: اتصال 
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 فصل ّفتن: کرتي ًاًَ تیَب ّا، سٌتس، رٍشْای اصالح سازی ٍ کارترد آًْا

فصل ّشتن: هعرفی دستگاّْای هَرد استفادُ در شٌاسایی ساختار، هَرفَلَشی، اًذازُ ررات ٍ تجسیِ 

 سطَح
References: 

1. Nanoparticles (from theory to application)                

       by: Gunter Schimid 

2. Nanoscale (Issues and perspectives for the nano century    

 by: Nigel M. de S. Cameron & M. Ellen Mitchell 

3. Carbon Nanotubes (Properties and Applications)               

 by: Michael J. O'Conell 

4. Nanoscopic Materials (size-dependent phenomen)  

     by :Emil Roduner 
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 سر فصل دروس

 دوره کارشناسی ارشد 

 شيمی معدنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضیوي هؼذًي پیطزفتِ
 2         :         تؼذاد ٍاحذ

 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                        پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)          ؼ:     ؾطفهل زض

 

طة گطٍُ، ظيط گطٍُ عج ِ( س بضى هؼطفمي  سؼبضيف ٍ قضبيبق سئَضق گطٍُ )سؼطيف گطٍُ، خسٍل ض

ػٌبنط س بضى ٍ اػوبل هطثَط ثِ آًْب، حبنلضطة اػوبل س بضى، گطٍُ ّبق ً غِ اق س بضى، سؼيميي گمطٍُ   
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همبسطيؽ ّمب، ثطزاضّمب ٍ    –وبى زٍ قغجي، فؼبايز ًَضق، كبضثطز ًظطيِ گطٍُ زض قيويهً غِ اق هَاكَاْب، 

، ثطزاضّب ٍ حبنلضطة ػسزق آًْب، ًوبزّبق هبسطيؿي ٍ گطٍُ ، اػوبل هبسطيؽ(Representations)ًوبزّب

، ًوبزّبق گطٍُ ّبق هشؼبهس ثمَزى ًوبزّمب، س ليمل ًوبزّمبق س ليمل دمصيط، خمسٍل قٌبؾمبئي         ىّبق س بض

(Character Table)   سئَضق هيساى ثلَض ٍ قيوي فلعار ٍاؾغِ، ااگَّبق قكبفشگي اٍضثيشمبل ّمبق ،d  زض

، حباشْبق اًطغق اسوي ٍ ػ ين (CFSE)هرشلف، اًطغق دبيساضق هيساى ثلَض  هيساى ّبق زاضاق س بضى ّبق

ّن اضظ، خولِ ّبق عيفي ااكشطًٍْمبق ّمن اضظ، ػ يمن    في، خولِ ّبق عيفي ااكشطًٍْبق ًبخولِ ّبق عي

ثطاق آضايف ّبق ااكشطًٍي هرشلمف )ااكشطًٍْمبق ّمن اضظ(، قَاػمس      (Term symbols)خولِ ّبق عيفي 

سطاظّب ٍ خولِ ّبق عيفي زض هيساى ّبق هرشلف، ًوَزاضّبق اضسجبط، ًوَزاضّبق سبًبثِ ٍ  ًَّس، قكبفشگي

عيمف ّمبق اًش مبل ثمبض، قميوي       ؾَكبًَ، قبػسُ اًشربة هطثَط ثِ اؾذيي، قبػسُ اًشربة هطثَط ثِ س بضى،

ي، زيٌبؾيَى ٍ ؾبذشوبى، هكبًيؿن ٍاكٌف ّبق اًش بل ااكشمطٍى، هكبًيؿمن ٍاكمٌف ّمبق اؾمشر ف     كَئَض

 .هكبًيؿن ٍاكٌف ّبق ًَض آضايي ّبق هَاكَاي، ٍاكٌف ّبق ايگٌسّبق كَئَض زيٌبًؿي
 

 هٌابغ:

1- F.A. Cotton and G. Wilkinson, "Basic Inorganic Chemistry". 

2- F.A. Cotton and G.Wilkinson, "Advanced Inorganic Chemistry". 

3- J.E. Huhely, "Inorganie Chemist". 

4- Purcell & Kotz, "Inoeganic Chemistry". 

 

 

 

 ضیوي آلي پیطزفتِ

 2                        تؼذاد ٍاحذ:

 :                         ًظطقًَع درس

 ًساضز                            پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)                س: سزفصل در



 29 

يفشط اظ ديًَس كمٍَاالًؽ، حمس ٍاؾمغِ ّمبق     ديًَسّبق قيويبيي هؿش ط ٍ غيط هؿش ط، ديًَسّبق ضؼ

ْبق ب، كوذلكؿْب ٍ.......( هكبًيؿمو فؼبل )كبضيٌْب، ًيشطى ّب، ضازيكباْبق آظاز، يَى ّبق كبضثًَيَم، كبضثًَيْ

قيويبيي ٍ ضٍقْبق سؼييي آًْب، اؾيسّب ٍ ثبظّب، اثطار ؾبذشوبى ثط ضٍق فؼبايمز ٍاكٌكمْبق اؾمشر في    

ٍ فؼبايز ٍاكٌكمْبق ااكشطٍفيلمي ٍ ًَكلئمَفيلي آضٍهبسيمك،      هكبًيؿنيفبسيك، ًَكلئَفيلي ٍ ااكشطٍفيلي آا

-ق افعايف ثمِ ديًَمس زٍ گبًمِ كمطثي    ٍ فؼبايز ٍاكٌكْبق ضازيكباي، ٍاكٌكْبق حصفي، ٍاكٌكْب هكبًيؿن

 اسن ّشطٍ، اثطار گطٍّْبق خبًجي، ًَآضائي هَاكَاي. -كطثي ٍ كطثي

 هٌابغ:

5. J. March, "Advanced Organic Chemistry", 2nd. Ed. McGaw-Hill. 

6. W. J. Le Nable, "High lights of Organic Chemistry", De kker. 

7. J.M. Hatris and C.C Wamser, "Fundamentals of Organic Reaction Mechanisms". 

8. F.A. Carey and R.J. Sundberg, "Advanced Organic Chemistry", part A, 2nd Ed., 

plenum press. 

 

 

 

 

 ضیوي تجشيِ پیطزفتِ

 2:                   تؼذاد ٍاحذ

 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                       پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)     :        سسزفصل در



 31 

كبضثطز ضٍقْبق آهبضق زض اضظيمبثي خَاثْمبق ثسؾمز آهمسُ )حمس آقمكبضق ؾمبظق، حؿبؾميز         

ديكمطفشْبق هطثمَط ثممِ اؾذكشطٍؾمكَدي خمصة اسومي ٍ ًكمط اسوممي       ( ..... least Squares &ضٍقمْبق  

سهحيح خصة ظهيٌِ اسوبيعًيكي ااكشطيكي، اؾذكشطٍهشطق خمصة اسومي    Hieftje & zeeman)سكٌيكْبق 

اهمَاج   (FT–IRديكمطفشْبق هطثمَط ثمِ اؾمذكشطٍهشطق خمصة هلكمَاي )       (.ICPّوعهبى چٌس ػٌهمط ٍ  

يوشطق، هطئي(. ًَضسبثي هلكمَاي )فلَئمَض  –هبٍاضاء ثٌففزض عيف ؾٌدي ) PDAگطزاى ٍ زسكشَضّبق ؾط

 سبثي قيويبيي(.فؿفطيوشطق ٍ ًَض

يَى كطٍهبسَگطافي ٍ كطٍهبسَگطافي ثب خطيبى فمَ  ثحطاًمي   ، HPLCديكطفشْبق كطٍهبسَگطافي )

SFC.ي ٍ اشبهشطق ديكطفشْبق ضٍقْبق سدعيِ اق ااكشطٍ قيويبيي )دباؽ د ضٍگطاف (. عيف ؾٌدي خطهي

اشبهشطق ٍ ااكشطٍزّبق اًشربة گط خبهس، هبيغ ٍ حؿبؼ ثِ گبظ ٍ آًعيوي(. عيمف  ق اؾشطيذيٌگ ٍچطذِ ا

هممطٍضق ثممط ؾممبيط ضٍقممْبق زؾممشگبّي  ( FT-NMR, NMRؾممٌدي سكممسيس هغٌبعيؿممي ّؿممشِ اق ) 

 (.X-Ray, ESCA, ESR)سطهَگطاٍيوشطق، 

 هٌابغ:

3. D.A. Skoog, "Princioles of Instrumental-Analysis", Third Ed. Sanders. 

4. G.D.Christien and J.E.D. Relly, "InstrumentalAnalysis", 2nd Ed. 

 ضیوي فیشيك پیطزفتِ

 2:                   تؼذاد ٍاحذ

 :                   ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                      پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ:        )ؾطفهل زض
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يِ ٍ سحليل آًْب اظ زيسگبُ هَاكَاي، زهب ٍ هفَْم آى ٍ اّويز هطٍضق ثط قَاًيي سطهَزيٌبهيك ٍ سدع

زهبق كلَيي ٍ ثطضؾي ؾيؿشوْبق چٌس زهبئي، ثطضؾي سؼبزل زض دسيسُ ّبق قميويبيي، انمل اَقمبسليِ ٍ    

ًبضؾبئي آى سطهَزيٌبهيك هحلَاْبق غيط ايسُ آل ثحم  فَگبؾمشيِ ٍ فؼبايمز ٍ سدعيمِ ٍ سحليمل آًْمب اظ       

 سبئي.ي ؾيؿشوْبق ثبظ ٍ چٌساكَاي، ثطضؾزيسگبُ هَ

شيك هكبًيؿمن ٍاكٌكمْب، ثطضؾمي ؾميٌ    قيويبيي ٍ اّويز آى زض هغباؼمِ   ؾيٌشيكثطضؾي اخوباي 

    ٍاكٌكْبق ؾطيغ ٍاكٌكْبق ثيي يًَي، ًظطيِ ثطذَضز ٍ ًظطيِ كومذلكؽ فؼمبل ٍ ه بيؿمِ ًشمبيح آًْمب ثمب       

 عٍضّبق ّوگي ٍ ًبّوگي.زازُ ّبق سدطثي ٍ ثطضؾي ًبضؾبئي آًْب، هغباؼِ ٍ ثطضؾي كبسباي

 هٌابغ:

1- R. E. Dickerson, "Molecular Thermodynamics". 

2- I. M. Klotz, "Chemical Thermodynamics", Revised Edition. 

3- K. Denbigh, "The principles of Chemical Equlibrium". 

4- Laidler, "Chemical Kineties". 

5- Wilkinson, "Chemical Kinetics and Reaction Mechanism". 

6- G.B.Skinner, "Introduction to Chemical Kinetics". 

7- F. T.Walls, "Chemical Thermodynamics", 3
 
rd. ed. 

8- Callen, "Thermodynamics and an Introduction to Thermostatics". 

 

 ن ٍاكٌطْاي هؼذًيسیٌتیك، تزهَديٌاهیك ٍ هكاًیس

 
 2:             سؼساز ٍاحس

 :              ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي هؼسًي ديكطفشِ     :            پیطٌیاس

 ؾبػز( 52: )ؾطفهل زضؼ

 

 سؼييي قبًَى ؾطػز ٍاكٌف ثطاق فؼل ٍ اًفؼبالر هرشلف. -



 32 

سؼييي هكبًيؿن فؼل ٍ اًفؼبالر قيويبيي ثب اؾشفبزُ اظ قمبًَى ؾمطػز ٍاكمٌف اًمطغق آظاز اكشيَاؾميَى       -

(، آًشباذي ٍ آًشطٍدي اكشيَاؾيَى ٍ ثبالذطُ س ثيط فكبض ٍ هحيظ آظهبيف LFERٍاثظ ذغي اًطغق آظاز )ض

 ثط ؾطػز ٍاكٌف.

               ضٍقممْبق سدطثممي اًممساظُ گيممطق ؾممطػز ٍاكممٌف قممبهل ضٍقممْبق كٌشممطل خطيممبى هممَاز اٍايممِ        -

(Flow Methods( ضٍقْبق ثطگكز ،)Relaxation Methodsضٍقْبق زًجب ،) ل كطزى ديكطفز ٍاكٌف

(Monitoring Methods.هبًٌس اًَاع ضٍقْبق اؾذكشطٍفشَهشطق ٍ يب ضٍقْبق زيگط ) 

ٌمسّبق يمك زًساًمِ اق،    فؼل ٍ اًفؼبالر اؾشر في زض كوذلكؿْبق هؼسًي ّكز ٍخْي اؾشر ف ايگ -

ٍ اًفؼمبالر  زًساًِ اق، هبّيز سطكيجبر حسٍاؾمظ، كبسمبايع كمطزى فؼمل      ايگٌسّبق زٍ زًساًِ اق ٍ چٌس

 اؾشر في ٍ ثبالذطُ هكبًيؿن فؼل ٍ اًفؼبالر اؾشر في زض كوذلكؿْبق ّكز ٍخْي ٍ هطثغ هؿغح.

فؼل ٍ اًفؼبالر اكؿيساؾيَى ٍ احيب زض كوذلكؿْبق هؼسًي، س ؿين ثٌسق ايگٌمسّب، اًمَاع هكبًيؿموْبق     -

ٍاكٌكْبق اؾشر في  ض( زInner-Sphere Mechanism ٍ Outer-Sphere Mechanism)اًش بل ااكشطٍى 

 ايگٌسّبق هَخَز زض كطُ كئَضزيٌبؾيَى. ءن ضزٍكؽ كبسبايع قسُ اًس. اكؿيساؾيَى ٍ احيبكِ ثب هكبًيؿ

 سغييط ٍ سٌظين فؼبايز قيويبيي ايگٌس ثب سككيل كوذلكؽ ٍ كبضثطز آى. -

 هٌابغ:
1- F. Basolo & R.G. Pearson, "Mech. of Inorg. Reactions" Wiley, N. Y. 

2- R.G. Wilkins, "The Study of Kinetics and Mechanism of Reactions of Transition Metal 

Complexes" Allyn & Bacon. 

3- D.A. Johnson, "Some Thermodynamic Aspects of Inorg. Chem. " 

 

 

 ضیوي فیشيك هؼذًي 

 2:             تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق       :        ًَع ٍاحذ

 ، قيوي هؼسًي ديكطفش3ِقيوي كَاًشن        :           پیطٌیاس

 ؾبػز( 52) ؾطفهل زضؼ:

 هقذهِ: 
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انَل كوي هيساى ثلَض، عيف اسوي، يَى آظاز زض هيساى ثلَض ضمؼيف، دسيمسُ ّمبق سطهَزيٌمبهيكي     

َ ٍهيساى ثلَض، يَى آظاز زض هيساى ثلَض هشَؾظ ٍ قَق، ًظطيِ ا اكمَاي ثمطاق يًَْمبق كومذلكؽ،     ضثيشمبل ه

 غٌبعيؿي يًَْبق كوذلكؽ، كوذلكؿْبق ثب س بضى كوشط اظ هكؼجي، سطكيجبر اكشيٌيسّب.ذَال ه

 هٌابغ:

1 "Introduction to Ligand Field Figgis". 

2- C.J. Ballhauen and H.D. Gray, "Molecular Orbital Theory". 

3- "Magnetism and Transition Metal Complexes". 

 

 

 

 

 

 یوي هؼذًيطیف سٌجي در ض

 2سؼساز ٍاحس:             

 :              ًظطقًَع ٍاحذ

 ، قيوي هؼسًي ديكطفشِ 3:               قيوي كَاًشن پیطٌیاس

 ؾبػز( 52) ؾطفهل زضؼ:

ٍ چطذكي: هبزٍى قطهمع، ضاهمبى ٍ    انَل كلي عيف ؾٌدي، عيف خصثي ااكشطًٍي، عيف اضسؼبقي

ِ  كطٍٍيَ، عيف ؾٌدي ضظًٍمبًؽ هغٌمبعيؽ  هب عيمف ؾمٌدي ضظًٍمبًؽ     NMRانمَل ه مسهبسي   -ّؿمش

، ESR، عيمف ؾمٌدي ضظًٍمبًؽ هغٌمبعيؽ ااكشمطٍى      NMRانَل سفهميلي ٍ كمبضثطز   -هغٌبعيؽ ّؿشِ

عيمف   Magnetismؾبذشوبى ااكشطًٍي ٍ عيف ااكشطًٍي يًَْبق فلعار ٍاؾغِ، انَل هغٌمبعيؽ قمسى   
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، عيمف ضظًٍمبًؽ   NMRٍاؾمغِ  ضظًٍبًؽ هغٌبعيؽ ّؿشِ كوذلكؿمْبق دبضاهغٌمبعيؽ يًَْمبق فلمعار     

عيف ؾٌدي  ،NQRقغجي ّؿشِ  5، عيف ؾٌدي ضظًٍبًؽ ESRهغٌبعيؽ ااكشطٍى يًَْبق فلعار ٍاؾغِ 

 هَظثبض.

 :هٌابغ

- "Physical Methods in Chemistry", Chap. 4 to 15. R.S. Drago. 

 

 

 

 

 

 

 

 كزيستالَگزافي

 
  2        :  تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق       :      ًَع ٍاحذ

 قيوي فيعيك ديكطفشِ، قيوي هؼسًي ديكطفشِ        :       پیطٌیاس

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

 

 ثلَض: هكرهبر فيعيكي ٍ ًحَُ ضقس ثلَضّب. -1

س بضى: س بضى ثلَض ٍ قيكِ ثلَضق، ّفز ؾيؿشن ثلَضق، قجكِ ّبق ثطاٍُ، گطٍّْبق ً غِ اق، س بضى  -6

 الٍُ، گطٍّْبق فضبيي، اًسيؿْبق هيلط.

سَايس ٍ ذَال دطسَّبق ايكؽ، سكفبم كٌٌسُ ّب، فيلشطّب، سَايس اقؼِ ااكشطًٍي، سَايس اقؼِ ًَسطًٍي  -2

 خصة اقؼِ ًَسطًٍي.
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ضاثغِ ثطاگ، دطاـ سَؾظ ثلَضّبق ح ي ي، اًش بل فَضيِ، هككل  (،Reciprocal)دطاـ: قجكِ ٍاضًٍِ  -5

 ـ.فبظ زض اهَاج ثبظسبثيسُ قسُ، قبًَى فطيسل، اثط زهب زض دطا

ضٍقْبق سدطثي دطاـ ثلَضّب: ؾبذشوبى اٍااس، هكرهبر زيفطاكشَضهشط، ضٍـ ثلَض هشحط  ٍ  -9

، ضٍـ حطكز قساهي ضٍـ دَزض، زيفطاكشَهشط (Weissenberg)زٍضثيٌْبق ػكبؾي ٍايعًجطگ 

 اسَهبسيك ٍ سك ثلَض.

ثغَض هؿش ين، ضٍقْبق هحبؾجبسي ؾبذشوبى ثلَضق: ضٍـ اسوْبق ؾٌگيي، ضٍـ دبسطؾَى سؼييي فبظ  -2

 ضٍـ ؾؼي ٍ ذغب، اؾشفبزُ اظ كبهذيَسط هحبؾجبر هطثَط ٍ ثطضؾي آهبضق ًشبيح حبنلِ.

 هغباؼِ ٍ ثطضؾي ؾبذشوبى ثلَضق ثطذي سطكيجبر آاي ٍ هؼسًي. -7

 

 هٌابغ:
1- J.P. Glusker, K.N. Trueblood, "Textbook of Crystal Structure Analysis". 

2- M. Ladd, R. Palmer, "Structure Determination by X-Ray Crystallography". 

3- C.H. Stout and L.H. Jensen, "X-ray Structure Determination". 

5- "International Tables for X-ray Crystallography", Vbol I, II, III and IV. 

 

 ضیوي آلي فلشي 

 2       :   تؼذاد ٍاحذ

 :           ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي هؼسًي ديكطفشِ، قيوي آاي ديكطفشِ                طٌیاس:پی

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

سبضيرچِ قيوي سطكيجبر آاي فلعق، سؼطيف ٍ عج ِ ثٌسق سطكيجبر آاي فلعق ثب سَخمِ ثمِ ًمَع ديًَمس،      -

ديًَمس  ي ٍ كمطث -فلع سَنيف ديًَس زض ااكيلْب ٍ آضيلْبق فلعار، سَنيف ديًَس زض سطكيجبسي كِ ديًَس 

 فلعق،  يفلع، دبيساضق سطكيجبر آا-كطثي، اًطغق ديًَسّبق كطثي-كطثي زاضًس، سئَضيْبق ديًَس فلع-فلع

 سطكيجبر آاي فلعق يًَي، سطكيجبر ثب كوجَز ااكشطٍى، سطكيجبر ذَقِ اق.

سطكيجبر آاي فلعق هطثَط ثِ ػٌبنط گطٍّْمبق انملي خمسٍل سٌمبٍثي )ذهَنميبر كلمي، ٍاكٌكمْب،         -

 ب، ضٍقْبق ؾٌشع ٍ كبضثطزّب(.هكبًيؿوْ

سطكيجبر آاي فلعق ػٌبنط ٍاؾغِ، سئَضيْبق سككيل ديًَس، ضٍقْبق ؾٌشع سطكيجبر آاي فلمعق ٍاؾمغِ،    -

 فطآيٌسّبق ثٌيبزق زض ٍاكٌكْبق كوذلكؿْبق آاي فلعق ػٌبنط ٍاؾغِ.
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 قيوي آاي هشباَؾٌْب ٍ سطكيجبر هطثَط. -

 ي، افعايكي، حصفي ٍ ثبظآضائي( زض سطكيجبر آاي فلعق.هكبًيؿن ٍاكٌكْبق )هجبزاِ فلع، اؾشر ف -

 هكبًيؿن ٍاكٌكْبق )ضازيكباي ٍ فشَقيويبيي( زض سطكيجبر آاي فلعق. -

 ً ف كبسبايعٍضق سطكيجبر آاي فلعق زض ٍاكٌكْبق قيويبيي ٍ نٌؼز. -

 

 

 :هٌابغ
1- K.F. Purcell, J.C. Kotz, "Hnorganic Chemistry". 

2- G.E. Coates, M.L. Green, P. Powell, K. Wade, (3229هطكع ًكط زاًكگبّي -)سطخوِ زاٍز ث باي آشضيبى  

3- D.S. Matteson, "Organometallic Reaction Mechanism". 

4- L.S. Hegedus, J.P. Collman, "Principles and Applications of Organotransition Metal 

Chemistry". 

5- R.F. Heck, "Organotransition Metal Chemistry". 

6- R.F. Heck, "Advances in Organometallic Chemistry". 

 

 

 سٌتش ٍ ضٌاسايي كوپلكسْاي هؼذًي

 (6+6) 5:         تؼذاد ٍاحذ

 :           ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي هؼسًي ديكطفشِ              پیطٌیاس:

 ؾبػز( 22ٍاحس ػولي ) 6ؾبػز( ٍ  25ٍاحس ًظطق ) 6ؼ: ؾطفهل زض

، IRزض خَ ذٌثي ٍ ثطضؾي عيفْبق  Cr (CO)3, (1, 3, 5-C6H3(CH3)3)3 Mo (CO)3 (C6H6)سْيِ  -3

NMR  ٍMass  ايي سطكيجبر، اؾشفبزُ اظ اسَك ٍ ٍ فكبض ثبال ثطاق ؾشٌع ايي سطكيجبر ٍ اؾشفبزُ اظ

 ضٍـ ؾَثليوِ كطزى ثطاق سرليم.
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زض خَ ذٌثي، اؾشفبزُ اظ احيبء سَؾظ  C5H5Fe(CO)2CH3, (C5H5Fe(CO)2)2سْيِ كوذلكؿْبق  -6

هحلَل ايي كوذلكؿْب ٍ  IR  ٍNMRآهباگبم ؾسين، سرليم ثب ضٍـ ؾَثليوِ كطزى، ثطضؾي عيفْبق 

 سؼييي ً غِ شٍة. 

ٍ  IRكطٍهبسَگطافي هكش بر فطٍؾيي: كطٍهبسَگطافي اليِ ًبظ  ٍ كطٍهبسَگطافي ؾشَى، ثطضؾي عيف  -2

NMR ظُ گيطق ً غِ شٍة.هحلَل ايي سطكيجبر، اًسا 

  (Vac. Line): اؾشفبزُ اظ ذظ ذ ء 3N: BF3(CH3)سْيِ  -5

 ؾبػز( 22ٍاحس ) 6ػولي  -ة

سؼييي فكبض ثربض ٍ خطم هَاكَاي يك سطكيت فطاض، سرليم ثب ضٍـ ؾَثليوِ كطزى، اًساظُ گيطق 

 خبهس. IRً غِ شٍة ٍ ثطضؾي عيف 

     هحلَل ايي سطكيت ٍ IRثطضؾي عيف  ،NaBH4: اًدبم ٍاكٌكْبق 3CNH2, BH3(CH3)سْيِ  -9

 اًساظُ گيطق ً غِ شٍة.

 .Ref. Synthesis & Technique in Inorg. Chem. R.J. Angolici 2Ed., 1977 زكشط ث بئي،سطخوِ 

كبًسًؿيكي )سطاكن( آهيٌْبق كلَزيٌِ قسُ ثب  (II)هؿغح ٍ اكشبّسضال ًيكل ٍ -سْيِ كوذلكؽ هطثغ -2

 .A, B, C, D, E, F, Gبق هبكطٍؾيكليك اؾشي ٍ سككيل كوذلكؿْ

، خسا ؾبذشي ٍ سؼييي ؾبذشوبى (II)سْيِ چْبض اؾشطيَايعٍهط كوذلكؽ اقجبع قسُ سشطاآهيي ًيكل  -7

 هَاكَاي ثب اؾشفبزُ اظ اًَاع اؾذكشطٍؾكَدي.

                 (II)سْيِ كوذلكؽ ثب كئَضزيٌبؾيَى هٌكَض هثل  ااا بػسُ: سْيِ ك سط ٍ كيليز آّي  -2

(Iron (II) Clathro-Chelate)،  ثطضؾي ؾبذشوبى ايي كوذلكؽ ثكوكX-Ray عيف اضسؼبقي ،IR، 

 عيف خطهي ٍ هَظثبٍض اؾذكشطٍؾكَدي. ،UV-Visعيف ااكشطًٍي 
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ثب دلْبق كلط ثب اؾشفبزُ اظ ؾيؿشن هغٌبعيؿي دصيطق  (II)اًساظُ گيطق سجبزل هغٌبعيؿي زض زايوطؼ  -5

 فبضازُ.

H.C. Nelson & J.F. Villa, J.Chem. De. 57, 385 (1980).  

  زض كوذلكؽ (Linkoge Isomerization)ثطضؾي ؾيٌشيك ايعٍهطيعاؾيَى ديًَسق  -33

 كبسبايع قسُ ثب ثبظ.                                                 

W.G. Jackfor, etal. J. Chem. Ed., 58, 734 (1981).  

 

 

 

 

 

 بیَضیوي هؼذًي

  2:           تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق     :         ًَع ٍاحذ

 قيوي هؼسًي ديكطفشِ      :           پیطٌیاس

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

فؿفبر، ……فطآيٌسّبق هطثَط ثِ ّيسضٍايع آزًَظيي هَسَ، زق، سطق : ثيَقيوي هؼسًي هفسهِ ثط

، فؿفطُ قسى ٍ اًش بل DNA ،RNAكيل اًش بل ًَكلَئيس ٍ دليوطيعُ قسى ًَكلَئيس فؿفبر ٍ ًحَُ سك

 Pyruvate فؿفبر ازًَكلَئيسسطق فؿفبسْب ثِ ًَكلَئيس زق ......فؿفبر، هكبًيؿن فطآيٌسّبق هطثَط ثِ

Kinaseگلَكَهَسبز، شذيطُ قسُ فؿفبر زض ػضلِ، -، شذيطُ ؾبظق گلَكع ٍ ً ض آًعين فؿفطCreatine 

Kinase دوخ يَى ،Na
+
/K

+، ATPaseيَى ّبق گطٍُ ، ثيَقيوي كبسIA  ٍIIA ٍ كوذلكؿْبق فلعق ،

ً ف كبسبايعٍضق آى، ؾبذشوبى ٍ ً ف هشباَآًعين ّب ًبق ى اكؿيػى، ّوَگلَثيي، هيَگلَاجيي، كَثبالهيي 

(NH3)5 CO O
N

O2+
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گَگطز، ً ف ؾبذشوبًي -ػبهلْبق اًش بل زٌّسُ ااكشطٍى، ؾشَكطٍم ّب، دطٍسئيي ّبق آّي B12ّب، كَآًعين 

ؾطٍاَد ؾيي، ً م هؽ ٍ آّي زض هشبثَايؿن، -جبر اؾذيي كن ّنؾشَكطٍم، ّوذطٍسئيي ّب، سطكي

Clostridia Ferredoxin ثطضؾي چگًَگي ٍ ً ف كَآًعين ،B12 ،ٌْبق آّي ٍ هسل ؾبذشوبًي ثطاق دطٍسئي

ً ف فلعار زض  ،Nuclear Relaxation هؽ ثط اؾبؼ ذَال اؾذكشطٍؾكَدي ٍ هغٌبعيؿي، هغباؼبر

دطفيطيي -سَؾظ آًعين ّب زض ً ض كبسبايؿز، ؾيٌشيك ٍاكٌف ؾطيغ آّيٍاكٌكْبق حصفي ٍ اًَايعاؾيَى 

Horseradish-Peroxidase،  سثجيز ًيشطٍغى، ثطضؾي هساْب زض سثجيز ًيشطٍغى ٍ قيوي كَثبالهيي، ثطضؾي

ضٍق هساْبق آًعين، دبيِ ّبق قيويبيي ثطاق فْن كوذلكؽ ّبق هبكطٍؾيكليك عجيؼي، هساْبق ديكطفشِ 

 كلطٍفيل ّب.-طٍغىثطاق سثجيز ًيش

جبر كوذلكؽ ً ف ضس ضهبسيؽ سطكي-كوذلكؽ فلعق سطكيجبر (Antitumor)ً ف ضس غسُ اق 

 فلعق.

 ضیوي حالت جاهذ

  2:           تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق       :       ًَع ٍاحذ

 قيوي هؼسًي ديكطفشِ ٍ قيوي فيعيك ديكطفشِ           :      پیطٌیاس

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

ؾبذشوبى ٍ ً َل زض خبهسار ثلَضق، ه سهِ ٍ هؼطفي دبضاهشطّبق انلي زض -ِ اق ثط ديًَسه سه

-ً َل شاسي ٍ اضبفي، ً َل چٌس ثؼسق -ٍاكٌكْبق حباز خبهس، ً َل ثلَضّب قبهل ً َل ً غِ اق

اًطغق سككيل ً َل، خبثدبيي ّب ٍ اّويز آًْب، ؾغَح سوبؼ ثلَضّب ٍ زاًِ ّب، سطهَزيٌبهيك ً َل 

اق، قطايظ سؼبزل. چٌس هثبل هؼطٍف زض ضاثغِ ثب ثلَضّبق يًَي، هيبًكٌكْبق ً َل، زيفيَغى زض ً غِ 
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وْبق زيفيَغى، حبالر ايؿشب ٍ ًبايؿشب زض دسيسُ ّبق زيفيَغى، هسار، هفبّين ٍ ضٍاثظ انلي هكبًيؿخب

ثلَضّبق يًَي هفَْم ٍ كبضثطز ضطيت زيفيَغى قيويبيي، حل قبًَى زٍم فيك زض حبالر ٍيػُ، ٍاكٌف زض 

ٍاكٌكْبق ّوگي ٍ ًبّوگي، ٍاكٌكْبق چٌس فبظق، چٌس ٍاكٌف هْن، ٍاكٌف زض ثلَضّبق فلعق، سؼبزل 

سْيدبّب، زيفيَغى زٍ فلع زض ّن،زيفيَغى زض ؾيؿشوْبق چٌس سبيي فلعق ضؾَة كطزى يك فبظ، ٍاكٌف 

ًَى ؾطػز ذغي، قبًَى ثيي خبهس ٍ گبظ ثب هحهَل خبهس، اكؿيس قسى فلعار، قبًَى ؾطػز ؾْوي ثِ قب

ؾطػز اگبضيشوي، اكؿيس قسى آايبغّب، ٍاكٌكْبق سَدَقيويبيي، سدعيِ حطاضسي خبهسار، ثح  زض 

 ؾيٌشيك ٍ سطهَزيٌبهيك، چٌس ٍاكٌف هْن نٌؼشي.

 هٌابغ:

1- J. Szekely, et al., "Gas-Solid Reactions", A: P., New York. 

2- N.B. Hannay, "Treatise on Solid-State Chemistry", Vol. II, IV, Plenum Press, N. Y.  

3- B. Henderson, "Defects in Crystalline Solids", Edward. 

 هباحث ًَيي در ضیوي هؼذًي

 2:        تؼذاد ٍاحذ

 :           ًظطق ًَع ٍاحذ

 :              قيوي هؼسًي ديكطفشِپیطٌیاس

 

ؼسًي ٍ ثطضؾي آذطيي هٌبثغ ػلوي قيوي هؼسًي زض سسضيؽ آذطيي ديكطفشْبق ػلوي زض قيوي ه

 ؾغح ثيي ااوللي.
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 سویٌار

 3 تؼذاد ٍاحذ:             

  ًظطق ٍ ػوليًَع ٍاحذ:                 

 ًساضز          :           پیطٌیاس

 ثح  زض هَضز هغباجي خسيس اظ قيوي هطسجظ ثب دبيبى ًبهِ زاًكدَ.
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 هباحث ًَيي در ضیوي كاربزدي

 2:           تؼذاد ٍاحذ

 :           ًظطقًَع ٍاحذ

 :              پیطٌیاس

 

تذریس آخریي پیشرفتْای شیوی کارتردی ٍ تررسی هجالت ٍ کتة هعتثر در زهیٌِ ّای هختلف 

 ٍ کارترد ّای آى ، شیوی سثس ، شیوی سٌجی ، تیَشیوی (. DOE شیوی کارتردی )

 ثغ: كليِ هد ر ػلوي ٍ ثيي ااوللي ٍكشبة ّبق سبظُ زض ظهيٌِ ّبق هرشلف قيوي كبضثطزقهٌب
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 نانو شيمی

 3تعذاد ٍاحذ:  

 ًَع ٍاحذ: ًظری

 _پیشٌیاز: 

 سرفصل درس :

 فصل اٍل: تاریخجِ ی هختصری از ًاًَ هَاد، اًَاع آًْا ٍ هقذهِ ای تر ًاًَ تکٌَلَشی 

 تعریف ساختارّای ًاًَ هقیاس،علَم شیوی هَاد ًاًَ فصل دٍم: هعرفی ًاًَ،

 فصل سَم: درخت فٌاٍری ًاًَ، تکٌیک ّا در تْیِ ًاًَ ساختارّا

 فصل چْارم: ساختار ًاًَ ررات  ٍ رٍشْای تْیِ، رٍشْای شٌاسایی ساختار ٍ کارترد ّای ًاًَ ررات طال 

ی تْیِ ، رٍشْای شٌاسایی ساختار ٍ فصل پٌجن: هطالعِ شیوی تک الیِ ّای خَد آرا، ساختار ،رٍشْا

 کارترد تک الیِ ّای آلی هستقر رٍی سطح دٍ تعذی طال در شیوی اصالح سطح

 فصل ششن: اتصال تیَهَلکَلْا تِ ًاًَ ررات )سطح دٍ تعذی ٍسِ تعذی طال(

 فصل ّفتن: کرتي ًاًَ تیَب ّا، سٌتس، رٍشْای اصالح سازی ٍ کارترد آًْا

ْای هَرد استفادُ در شٌاسایی ساختار، هَرفَلَشی، اًذازُ ررات ٍ تجسیِ فصل ّشتن: هعرفی دستگاّ

 سطَح
References: 

5. Nanoparticles (from theory to application)                
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       by: Gunter Schimid 

6. Nanoscale (Issues and perspectives for the nano century    

 by: Nigel M. de S. Cameron & M. Ellen Mitchell 

7. Carbon Nanotubes (Properties and Applications)               

 by: Michael J. O'Conell 

8. Nanoscopic Materials (size-dependent phenomen)  

     by :Emil Roduner 
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 سر فصل دروس

 دوره کارشناسی ارشد 

 شيمی تجزیه 
 

 

 

 تِضیوي هؼذًي پیطزف

 
 2         :         تؼذاد ٍاحذ

 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                        پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)          ؼ:     ؾطفهل زض

 

سؼبضيف ٍ قضبيبق سئَضق گطٍُ )سؼطيف گطٍُ، خسٍل ضطة گطٍُ، ظيط گطٍُ عج ِ( س بضى هؼطفمي  

ْب، حبنلضطة اػوبل س بضى، گطٍُ ّبق ً غِ اق س بضى، سؼيميي گمطٍُ   ػٌبنط س بضى ٍ اػوبل هطثَط ثِ آً

همبسطيؽ ّمب، ثطزاضّمب ٍ    –وبى زٍ قغجي، فؼبايز ًَضق، كبضثطز ًظطيِ گطٍُ زض قيويهً غِ اق هَاكَاْب، 

، اػوبل هبسطيؽ، ثطزاضّب ٍ حبنلضطة ػسزق آًْب، ًوبزّبق هبسطيؿي ٍ گطٍُ (Representations)ًوبزّب

بزّبق گطٍُ ّبق هشؼبهس ثمَزى ًوبزّمب، س ليمل ًوبزّمبق س ليمل دمصيط، خمسٍل قٌبؾمبئي         ، ًوىّبق س بض

(Character Table)   سئَضق هيساى ثلَض ٍ قيوي فلعار ٍاؾغِ، ااگَّبق قكبفشگي اٍضثيشمبل ّمبق ،d  زض

 ، حباشْبق اًطغق اسوي ٍ ػ ين(CFSE)هيساى ّبق زاضاق س بضى ّبق هرشلف، اًطغق دبيساضق هيساى ثلَض 
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ّن اضظ، خولِ ّبق عيفي ااكشطًٍْمبق ّمن اضظ، ػ يمن    في، خولِ ّبق عيفي ااكشطًٍْبق ًبخولِ ّبق عي

ثطاق آضايف ّبق ااكشطًٍي هرشلمف )ااكشطًٍْمبق ّمن اضظ(، قَاػمس      (Term symbols)خولِ ّبق عيفي 

ضّبق سبًبثِ ٍ ًَّس، قكبفشگي سطاظّب ٍ خولِ ّبق عيفي زض هيساى ّبق هرشلف، ًوَزاضّبق اضسجبط، ًوَزا

عيمف ّمبق اًش مبل ثمبض، قميوي       ؾَكبًَ، قبػسُ اًشربة هطثَط ثِ اؾذيي، قبػسُ اًشربة هطثَط ثِ س بضى،

زيٌبؾيَى ٍ ؾبذشوبى، هكبًيؿن ٍاكٌف ّبق اًش بل ااكشمطٍى، هكبًيؿمن ٍاكمٌف ّمبق اؾمشر في،      كَئَض

 .ض زيٌبًؿيهكبًيؿن ٍاكٌف ّبق ًَض آضايي ّبق هَاكَاي، ٍاكٌف ّبق ايگٌسّبق كَئَ
 

 هٌابغ:
1- F.A. Cotton and G. Wilkinson, "Basic Inorganic Chemistry". 

2- F.A. Cotton and G.Wilkinson, "Advanced Inorganic Chemistry". 

3- J.E. Huhely, "Inorganie Chemist". 

4- Purcell & Kotz, "Inoeganic Chemistry". 

 

 

 ضیوي آلي پیطزفتِ

 2                        تؼذاد ٍاحذ:

 :                         ًظطقًَع درس

 ًساضز                            پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)                س: سزفصل در

ديًَسّبق قيويبيي هؿش ط ٍ غيط هؿش ط، ديًَسّبق ضؼيفشط اظ ديًَس كمٍَاالًؽ، حمس ٍاؾمغِ ّمبق     

ْبق ب، كوذلكؿْب ٍ.......( هكبًيؿمو اْبق آظاز، يَى ّبق كبضثًَيَم، كبضثًَيْفؼبل )كبضيٌْب، ًيشطى ّب، ضازيكب

قيويبيي ٍ ضٍقْبق سؼييي آًْب، اؾيسّب ٍ ثبظّب، اثطار ؾبذشوبى ثط ضٍق فؼبايمز ٍاكٌكمْبق اؾمشر في    

ٍ فؼبايز ٍاكٌكمْبق ااكشطٍفيلمي ٍ ًَكلئمَفيلي آضٍهبسيمك،      هكبًيؿنًَكلئَفيلي ٍ ااكشطٍفيلي آايفبسيك، 
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-ق افعايف ثمِ ديًَمس زٍ گبًمِ كمطثي    ٍ فؼبايز ٍاكٌكْبق ضازيكباي، ٍاكٌكْبق حصفي، ٍاكٌكْب هكبًيؿن

 اسن ّشطٍ، اثطار گطٍّْبق خبًجي، ًَآضائي هَاكَاي. -كطثي ٍ كطثي

 هٌابغ:

9. J. March, "Advanced Organic Chemistry", 2nd. Ed. McGaw-Hill. 

10. W. J. Le Nable, "High lights of Organic Chemistry", De kker. 

11. J. M. Hatris and C.C Wamser, "Fundamentals of Organic Reaction Mechanisms". 

12. F. A. Carey and R.J. Sundberg, "Advanced Organic Chemistry", part A, 2nd Ed., 

plenum press. 

 

 

 

 ضیوي تجشيِ پیطزفتِ

 2:                   تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق                  :  ًَع ٍاحذ

 ًساضز                       پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)     :        سسزفصل در

كبضثطز ضٍقْبق آهبضق زض اضظيمبثي خَاثْمبق ثسؾمز آهمسُ )حمس آقمكبضق ؾمبظق، حؿبؾميز         

ديكمطفشْبق هطثمَط ثممِ اؾذكشطٍؾمكَدي خمصة اسومي ٍ ًكمط اسوممي       .....(  least Squares &ضٍقمْبق  

سهحيح خصة ظهيٌِ اسوبيعًيكي ااكشطيكي، اؾذكشطٍهشطق خمصة اسومي    Hieftje & zeemanق )سكٌيكْب

اهمَاج   (FT–IRديكمطفشْبق هطثمَط ثمِ اؾمذكشطٍهشطق خمصة هلكمَاي )       (.ICPّوعهبى چٌس ػٌهمط ٍ  

يوشطق، هطئي(. ًَضسبثي هلكمَاي )فلَئمَض  –زض عيف ؾٌدي )هبٍاضاء ثٌفف PDAگطزاى ٍ زسكشَضّبق ؾط

 سبثي قيويبيي(.شطق ٍ ًَضفؿفطيو
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يَى كطٍهبسَگطافي ٍ كطٍهبسَگطافي ثب خطيبى فمَ  ثحطاًمي   ، HPLCديكطفشْبق كطٍهبسَگطافي )

SFC.ي ٍ اشبهشطق ديكطفشْبق ضٍقْبق سدعيِ اق ااكشطٍ قيويبيي )دباؽ د ضٍگطاف (. عيف ؾٌدي خطهي

ٍ حؿبؼ ثِ گبظ ٍ آًعيوي(. عيمف  اشبهشطق ٍ ااكشطٍزّبق اًشربة گط خبهس، هبيغ چطذِ اق اؾشطيذيٌگ ٍ

هممطٍضق ثممط ؾممبيط ضٍقممْبق زؾممشگبّي  ( FT-NMR, NMRؾممٌدي سكممسيس هغٌبعيؿممي ّؿممشِ اق ) 

 (.X-Ray, ESCA, ESR)سطهَگطاٍيوشطق، 

 هٌابغ:

5. D.A. Skoog, "Princioles of Instrumental-Analysis", Third Ed. Sanders. 

6. G.D.Christien and J.E.D. Relly, "InstrumentalAnalysis", 2nd Ed. 

7.  

 ضیوي فیشيك پیطزفتِ

 2:                   تؼذاد ٍاحذ

 :                   ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                      پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ:        )ؾطفهل زض

ويز هطٍضق ثط قَاًيي سطهَزيٌبهيك ٍ سدعيِ ٍ سحليل آًْب اظ زيسگبُ هَاكَاي، زهب ٍ هفَْم آى ٍ اّ

زهبق كلَيي ٍ ثطضؾي ؾيؿشوْبق چٌس زهبئي، ثطضؾي سؼبزل زض دسيسُ ّبق قميويبيي، انمل اَقمبسليِ ٍ    

ًبضؾبئي آى سطهَزيٌبهيك هحلَاْبق غيط ايسُ آل ثحم  فَگبؾمشيِ ٍ فؼبايمز ٍ سدعيمِ ٍ سحليمل آًْمب اظ       

 سبئي.اكَاي، ثطضؾي ؾيؿشوْبق ثبظ ٍ چٌسزيسگبُ هَ

شيك هكبًيؿمن ٍاكٌكمْب، ثطضؾمي ؾميٌ    ٍ اّويز آى زض هغباؼمِ  قيويبيي  ؾيٌشيكثطضؾي اخوباي 

    ٍاكٌكْبق ؾطيغ ٍاكٌكْبق ثيي يًَي، ًظطيِ ثطذَضز ٍ ًظطيِ كومذلكؽ فؼمبل ٍ ه بيؿمِ ًشمبيح آًْمب ثمب       

 زازُ ّبق سدطثي ٍ ثطضؾي ًبضؾبئي آًْب، هغباؼِ ٍ ثطضؾي كبسبايعٍضّبق ّوگي ٍ ًبّوگي.
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 هٌابغ:

1- R. E. Dickerson, "Molecular Thermodynamics". 

2- I. M. Klotz, "Chemical Thermodynamics", Revised Edition. 

3- K. Denbigh, "The principles of Chemical Equlibrium". 

4- Laidler, "Chemical Kineties". 

5- Wilkinson, "Chemical Kinetics and Reaction Mechanism". 

6- G.B.Skinner, "Introduction to Chemical Kinetics". 

7- F. T.Walls, "Chemical Thermodynamics", 3
 
rd. ed. 

8- Callen, "Thermodynamics and an Introduction to Thermostatics". 

 

 1اسپكتزٍسكپي تجشيِ اي 

 (6+3:                  )تؼذاد ٍاحذ

 ػولي–:                     ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي سدعيِ ديكطفشِ                        پیطٌیاس:

 ؾبػز( 26ٍاحس ػولي ) 3ؾبػز(،  26ٍاحس ًظطق ) 6فهل زضؼ: ؾط

سئَضق ٍ انَل اؾبؾي خصة ٍ ًكط ثَؾيلِ اًَاع اسوي زض قؼلِ ٍ د ؾوب هٌبثغ سكؼكغ ٍ 

قؼلِ اق هفَْم زضخِ حطاضر زض قؼلِ ضٍقْبق كشطٍهشطق خصة اسوي قؼلِ اق ٍ غيطسحطيك، اؾذ

ؾبًؽ اسوي ضثطز اؾذكشطٍهشطق فلَضذكشطٍهشطق ٍ ؾبيط ضٍقْبق اًساظُ گيطق زهبق قؼلِ اؾبؼ ٍ كباؾ

سئَضق اؾذكطٍگطافي ًكطق كبضثطزّبق –xفلَضؾبًؽ دطسَ –د ؾوب فطكبًؽ ضازيَئي ٍ اهَاج هيكطٍ

اؾذكشطٍؾكذي ااكشطٍى زض سدعيِ –ضٍقْبق ااكشطٍى اؾذكشطٍؾكذي–xضٍقْبق دطسَ –كيفي ٍ كوي

اؾبؼ ضٍقْبق –اؾذكشطٍؾكذي اٍغُ–(PESاؾذكشطٍؾكذي فَسَااكشطٍى )–(ESCAبيي )قيوي

 قيويبيي.ضازيَ

 هٌابغ:
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1- J.D.Winefordner, "Spcctrochemical Methods of Analysis", Wiley-Interscierce, New 

York. 

2- Mann, Vickers, Gulick, "Instrumental Analysis", Haper & Row, Publishers, New York. 

 

 

 

 

 رٍضْاي فیشيكي ٍ ضیویايي جذاساسي

 (6+3:                      )تؼذاد ٍاحذ

 ػولي–:                         ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي سدعيِ ديكطفشِ                             پیطٌیاس:

 ؾبػز( 26ؾبػز(، يك ٍاحس ػولي) 26ٍاحس ًظطق) 6فهل زضؼ: ؾط

هبيغ، هجبزاِ كٌٌسُ ّبق آاي هؼمسًي، ؾملَاعق، ٍ   –اؾشرطاج هبيغ–َثليوِ كطزىؾ–س غيط خعء ثدعء

كطثي فؼبل زض خساؾبظق ٍ كبضثطز سدعيِ اق آًْب زض نٌبيغ چمَة، ًيطٍگبّْمب ٍ ضاكشَضّمبق ّؿمشِ اق،     

شٍة ًبحيمِ اق،  –ضٍقْبق زيگمط خساؾمبظق ثيَاَغيمك   –اكَايَضٍقْبق هشكي ثط ااك كطزى ااكْبق ه

ًفَش حطاضسمي خساؾمبظق ثمب سكمكيل ك سمطار ٍ      –خساؾبظق ثب سككيل كف–(Floatationقٌبٍضؾبظق )

 .زيبايعٍااكشطٍزيبايع–ضٍقْبق غكبئي–ضٍقْبق هكبثِ

 هٌابغ:

1- E.W. Berg, "Phys & Chem. Methods of Separation" Mc Graw – Hill. 

2- J. A. Dean, "Chem. Separation Methods", Van Nostrandcorp. 

3- Peter, Hayes, Hieftie, "Chem. Separation and Meamements", Saunders. 

 

 



 50 

 

 

 

 

 

 خَردگي فلشات

 2:           تؼذاد ٍاحذ

 :             ًظطقًَع ٍاحذ

 :                 قيوي فيعيك ديكطفشِ، قيوي سدعيِ ديكطفشِپیطٌیاس

 ؾبػز( 52فهل زضؼ: )ؾط

هشباَضغيكي فلعار، سئَضق  ال فيعيكي ٍهطٍضق ثط سؼطيف اًَاع هرشلف ذَضزگي، ذَ

عاؾيَى ٍ ؾطػز ذَضزگي ٍ زيبگطاهْبق هطثَط ثِ آى، زيبگطاهْبق ااكشطٍقيويبيي ذَضزگي، دَالضي

ن هطثَعِ ٍ ي قسى فلعار، خلَگيطق كٌٌسُ ّبق قيويبيي ٍ هكبًيؿ، ذَال ٍ سئَضق ضٍئيPH–دشبًؿيل

، دَقف ّبق آاي ٍ هؼسًي ٍ فلعق، ه بٍهز ذَضزگي ْب، هحبفظز آًسق، كبسسق، آظهبيكْبقذَال آً

 فلعار زض ه بثل هحيظ ّبق قيويبيي، اكؿيساؾيَى ٍ ذَضزگي زض زهبق ثبال.

 هٌابغ: 

1- H. H. Uhlig, "Corrosion and Carrosion Control", Third ed., John Wiley. 

2- J. M. West, "Electrodeposition and Corrosion Processe", Van Norstr and Reinhold. 
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 كاربزد الكتزًٍیك در دستگاّْاي ضیویايي

 6+3:               تؼذاد ٍاحذ

 ػولي-:                 ًظطقًَع ٍاحذ

 ًذارد                    :پیطٌیاس

 ؾبػز(  2ؾبػز( ٍ يك ٍاحس ػولي) 65ظطق )فهل زضؼ: زٍ ٍاحس ًؾط

اع ػبر -س ؿين ثٌسق-ثِ اع ػبر ااكشطيكي فيعيكي-انَل كلي سجسيل اع ػبر قيويبيي

ثطضؾي -اًساظُ گيطق ايي اع ػبر ٍ سجسيل آًْب ثِ يكسيگط-يشبلگ، ظهبى ٍ زيدااكشطيكي ثِ اًَاع آًباَ

ق اًساظُ زض زؾشگبّْب Noiseٍ هغباؼِ اًَاع  Noise & Signal Modulationسطكيت فطكبًؽ هطثَط ثِ 

هغباؼِ ٍ ثطضؾي  ،Noiseثِ  Signalٍ ضاّْبق افعايف ًؿجز  Demodulation گيطق اؾشفبزُ اظ ضٍقْبق

 اخوبل اخعاء ؾبظًسُ اثعاضّبق فيعيكي ثكبض ضفشِ زض سدعيِ ّبق قيويبيي ثط اؾبؼ هغبات ثبال.

 هٌابغ:

1- H. V. Malmstadt, C.G. Enke and S.R. Crouch, "Electronic and Instrumenation for 

Scientis", Benjamin. 

2- A. J. Diffenderfer, "Principles of electronic Instrumentation", Saunders. 
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 رٍش ّاي تجشيِ هقاديز بسیار كن

  6+3:              تؼذاد ٍاحذ

 :                ًظطق+ػوليًَع ٍاحذ

 :                   قيوي سدعيِ ديكطفشِپیطٌیاس

 ؾبػز( 26ي يك ٍاحس )ؾبػز( ػول 26ٍاحس) 6ؼ: ًظطق ؾطفهل زض

( هَاز هؼسًي ٍ آاي زض هحيظ Traceهرشهطق زضثبضُ اّويز ٍ ً ف حضَض آثبض )ه بزيط ثؿيبض كن 

-فطآٍضزُ ّبق قيويبيي-هَاز ذَضاكي-هحيظ ّبق ثيَاَغيك-هحيظ ظيؿز -َّا–ّبق هرشلف )آة

 نٌؼشي ٍ غيطُ( هحسٍزُ غلظز زض سدعيِ آثبض.

لف، آهبزُ ؾبظق ًوًَِ ّب سغليظ ه سهبسي ًوًَِ ْبق ًوًَِ ثطزاضق اظ هَاز هرشضاّ

(Preconcentrationثب اؾشفبزُ اظ ضٍقْبق سِ ًكيٌي ٍ ّن سِ ًكيٌي )- اؾشرطاج هبيغ-س غيط -سجريط-

 قيويبيي.زاِ يَى ضظيي ّب ٍ ضٍقْبق ااكشطٍهبيغ كطٍهبسَگطافي هجب

ضٍقْبق دطسَ -فلئَضيوشطق ضاّْبق اًساظُ گيطق آثبض ػٌبنط: ضٍقْبق عيف ؾٌدي هلكَاي، ضٍقْبق

X–سدعيِ ثِ ضٍـ فؼبل كطزى -ضٍقْبق ّؿشِ اقActivation Analysis–ضٍقْبق كطٍهبسَگطافي-

( ٍ اؾشطيذيٌگ ٍاشبهشطق Pulse Polarographyضٍقْبق ااكشطٍقيويبيي قبهل دباؽ د ضٍگطافي )

(Stripping Voltammetry.) 

 هٌابغ:
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1- J. Minezewski et al."Separation and Preconcentration Methods in Inorgonic Trace 

analysis", Translated by M. R. Massoll, Ellis Hovwood ltd. 

2- J. D. Wine forder ed., "Trace. Analysis: Spectroscopic Methods for Elements", John 

Wiley & Sons, 1946. 

3- "Trace Analysis", Vol. 1– J.F. Lawerence ed., Academic Press. 

4- M. Pints, Dunod, Pares., "Recherche et dosage des Elements Traces". 

 

 

 راديَضیوي ٍ كاربزد آى در ضیوي تجشيِ

 6            تؼذاد ٍاحذ:

 :              ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي سدعيِ ديكطفشِ                 :پیطٌیاس

 ؾبػز( 26ؼ: )ؾطفهل زض

كشيَيشِ، ٍاحس اًساظُ گيطق اظٍال ضازيَاكشيَيشِ، ؾطػز ايعٍسَح، ضازيَازيَايعٍسَح ٍ ض

+β اكشيَيشِ، فؼبايز ٍيػُ، اًطغق اسهبالر ّؿشِ اق، اًَاع ضازيَ اكشيَيشِ ضازيَ
 ,β

-
 ,αسكؼكؼبر Y ،X 

گط قٌبؾبئي ضازيَايعٍسَدْب ٍ ضاّْبق اًساظُ گيطق ضازيَ اكشيَيشِ، قوبضقگط كبي , β, αخصة سكؼكؼبر 

 ٍ هؼبيت ٍ هعايبق آى. γكشطٍهشطق اقؼِ ذٍ قطايظ كبضثطز آى، قوبضقگط ؾٌشي ًكيي، اؾ

ٍاكٌكْبق ّؿشِ اق هشساٍل زض قيوي سدعيِ، احشوبل ٍاكٌكْبق ّؿشِ اق ؾيٌشيك سككيل هحهَل 

( سَؾظ ًَسطًٍْبق حطاضسي، Activation Analysisضازيَ ايعٍسَح، سدعيِ يب ضازيَاكشيَ ؾبظق )

 قيويبيي.اكشيَيشِ ٍ كٌشطل ضازيَقيويبيي ه بيؿِ ضازيَ خساؾبظق

سرطيجي ثَؾيلِ طق غيطاًساظُ گيطق ثب اؾشفبزُ اظ ضازيَايعٍسَدْبق ثب ظهبى ػوط كَسبُ، اًساظُ گي

اكشيَ ؾشعق ثَؾيلِ ًَسطًٍْبق ؾطيغ، سدعيِ ثب ضازيَ ، سدعيِ ضازيَاكشيَؾبظق ثِ سَؾظγكشطٍهشطق ذاؾ
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ؾبظق ثَؾيلِ شضار ثبضزاض ؾطيغ، سدعيِ ثب ضقيق ؾبظق اكشيَال، سدعيِ يب ضازيَثب اًطغق ثب γفَسًَْبق 

 ايعٍسَدي.

 هٌابغ:

1- Ph.Albert, L, "Analyse par Radioactivation", Gauthier-Villarz-pavis. 

2- H. J. M. Bowen and D. Gibbsons, Clarendon press, Oxford. 

 2اسپكتزٍسكَپي تجشيِ اي 

  6              :تؼذاد ٍاحذ

 :               ًظطقًَع ٍاحذ

 3طٍؾكَدي سدعيِ اقشاؾذك                   پیطٌیاس:

 ؾبػز( 26ؼ: )ؾطفهل زض

هغباؼِ سككيل كوذلكؽ ٍ سؼييي ثبثز -سدعيِ كيفي ٍ كوي-ثٌففءاؾذكشطٍفشَهشطق هطئي ٍ فطا

آى زض كبضّبق كيفي ٍ سؼييي ٍ كبضثطز  IRذظ ّبق اًساظُ گيطق هٌكبء عيف خصثي -ّبق دبيساضق

دي َاؾذكشطٍؾك ESR,NMRاؾذكشطٍؾكذي -هَاضز اؾشؼوبل كوي اؾذكشطٍؾكذي ضاهبى-ؾبذشوبى هلكَاي

 ؾبًؽ.ي ٍ كوي ثَؾيلِ فلَضؾبًؽ ٍ فؿفطاَهيٌبًؽ انَل اؾبؾي سدعيِ كيف

 انَل اؾذكشطٍهشطق خطهي ٍ زؾشگبّْبق هَضز ًيبظ ٍ قطح آًْب.

 سفلَهشطق ٍ......... -هشطق ؾبيط ضٍقْبق ًَضق: سَضثيسق

 هٌابغ:

1- Mann, Vickers, Gulick, "Instrumental Analysis", Harprr & Row pow Publishers, 

NewYork . 

2- "Olsen Modern optical Mcthods of Chem. Analysis", Mc Graw-Will 

 كزٍهاتَگزافي
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 6:              تؼذاد ٍاحذ

 طق:               ًظًَع ٍاحذ

 :                   قيوي سدعيِ ديكطفشِپیطٌیاس

 انَل ضٍـ ّبق كطٍهبسَگطافي ٍ كبضثطز آى زض قيوي يّسف: فطا گطفش

 ؾبػز( 26ؼ: )ؾطفهل زض

اؾبؼ آى ٍ ضاّْبق هرشلف كطٍهبسَگطافي خصة -گطافي: كطٍهبسَگطافي خصة ؾغحيكطٍهبسَ

 كطٍهبسَگطافي س ؿيوي ٍ ضاّْبق هرشلف آى.–ؾغحي

 كطٍهبسَگطافي ثب هجبزاِ كٌٌسُ ّبق يًَي.، كطٍهبسَگطافي اليِ ًبظ ، سَگطافي كبغصقكطٍهب

،  كطٍهبسَگطافي يًَي ،HPLCكطٍهبسَگطافي هبيغ ، كطٍهبسَگطافي غاي، كطٍهبسَگطافي گبظق

 كطٍهبسَگطافي.ااكشطٍ

 .(Sfc( يب )Scfcضٍقْبق خسيس كطٍهبسَگطافي ًظيط كطٍهبسَگطافي ثب ؾيبل فَ  ثحطاًي )

 هٌابغ:

1- E.W. Berg, "Phys. & Chem. Methods of Separation", McGaw-Hill. 

2- J.A. Dean, "Chem. Separation Method", Van Nostrand Corp. 

3- E. Heftmann, "Chramatography", Van Nostrand. Crop. 

 

 

 

 

 

 كوپلكسْا در ضیوي تجشيِ
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 6            تؼذاد ٍاحذ:

 ًظطق        :      ًَع ٍاحذ

 قيوي سدعيِ ديكطفشِ                 :پیطٌیاس

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

ايگبًسّب ٍ سَؾؼِ آًْب، ٍاكٌكْبق ديچيسُ ٍ اًَاع كوذلكؿْب، سؼبزاْبق ديچيسُ، سيشطاؾيًَْبق 

ع، ؾٌدف كوذلكؽ، سككيل كوذلكؽ زض سدعيِ سؼبزل يًَي، سككيل كوذلكؽ زض سدعيِ اؾشرطاج فل

قيويبيي، سككيل كوذلكؽ زض ؾٌدكْبق ًَضق، كوذلكؿْبق چٌس لكؽ زض سدعيِ ااكشطٍسككيل كوذ

 ّؿشِ اق سؼييي فطهَل كوذلكؽ ٍ ثبثز دبيساضق.

 هٌابغ:

1- A. Ringbam, "Complexation in Analytical Chemistry", Interscience Publishers. 

2- M.T. Beck, "Chemistry of Complex Equilibria", Van Nosrand. 

3- D.D. Perris, "Organic Complexing Reagents", Interscience Pulishers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیٌتیك ضیویايي در تجشيِ
  6            تؼذاد ٍاحذ:
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 :              ًظطق ًَع ٍاحذ

 قيوي سدعيِ ديكطفشِ                 :پیطٌیاس

- Chemical Kinetics in Analytical Chemistry 

- Introduction  

- Phenomenological Treatment of Rate Data 

- Theoretical Background 

- Gas Phase Reactions 

- Liquid Solution Kinetics 

- Experimental Methods and Aplications  

- Homogenous Catalysis 

- Reaction Rates in Chemical Analysis 

 

 هٌابغ:

1. A. Frost and R.G. Pearson, "Kineticsand Mechanism", Wiley, New York. 

2. D. Perez–Bendito and M. Silva, Ellis Horwood, Chiclester. 

3. K.J. Ledidler, "Chemical Kinetics", McGraw-Hill, New York. 

4. J.I. Steinfeld, J. Francisco and W.L. Hase, "Chemical Kinetics and Dynamics", Prentice-

Hall, New Jersy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هباحث ًَيي در  ضیوي تجشيِ

 2:                 تؼذاد ٍاحذ
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 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي سدعيِ ديكطفشِ                      پیطٌیاس: 

يِ زض سسضيؽ آذطيي ديكطفشْبق ػلوي زض قيوي سدعيِ اظ ثطضؾي آذطيي هٌبثغ ػلوي قيوي سدع

 ؾغح ثيي ااوللي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سویٌار
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 3:               تؼذاد ٍاحذ

 :                 ًظطق ٍ ػولي ًَع ٍاحذ

 ًساضز                    :پیطٌیاس

 .ثح  زض هَضز هغباجي خسيس اظ قيوي هطسجظ ثب دبيبى ًبهِ زاًكدَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هباحث ًَيي در ضیوي كاربزدي

 2:           تؼذاد ٍاحذ
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 :           ًظطقًَع ٍاحذ

  -:             پیطٌیاس

 

تذریس آخریي پیشرفتْای شیوی کارتردی ٍ تررسی هجالت ٍ کتة هعتثر در زهیٌِ ّای هختلف 

 ٍ کارترد ّای آى ، شیوی سثس ، شیوی سٌجی ، تیَشیوی (. DOE شیوی کارتردی )

 ّبق سبظُ زض ظهيٌِ ّبق هرشلف قيوي كبضثطزق هٌبثغ: كليِ هد ر ػلوي ٍ ثيي ااوللي ٍكشبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نانو شيمی

 3تعذاد ٍاحذ:  

 ًَع ٍاحذ: ًظری

 _پیشٌیاز: 
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 : سسرفصل در

 لَشی اع آًْا ٍ هقذهِ ای تر ًاًَ تکٌَفصل اٍل: تاریخجِ ی هختصری از ًاًَ هَاد، اًَ

 شیوی هَاد ًاًَ دٍم: هعرفی ًاًَ، تعریف ساختارّای ًاًَ هقیاس،علَم فصل

 سَم: درخت فٌاٍری ًاًَ، تکٌیک ّا در تْیِ ًاًَ ساختارّا فصل

 چْارم: ساختار ًاًَ ررات  ٍ رٍشْای تْیِ، رٍشْای شٌاسایی ساختار ٍ کارترد ّای ًاًَ ررات طال  فصل

 پٌجن: هطالعِ شیوی تک الیِ ّای خَد آرا، ساختار ،رٍشْای تْیِ ، رٍشْای شٌاسایی ساختار ٍ فصل

 کارترد تک الیِ ّای آلی هستقر رٍی سطح دٍ تعذی طال در شیوی اصالح سطح

 ششن: اتصال تیَهَلکَلْا تِ ًاًَ ررات )سطح دٍ تعذی ٍسِ تعذی طال( فصل

 فصل ّفتن: کرتي ًاًَ تیَب ّا، سٌتس، رٍشْای اصالح سازی ٍ کارترد آًْا

ار، هَرفَلَشی، اًذازُ ررات ٍ تجسیِ ّشتن: هعرفی دستگاّْای هَرد استفادُ در شٌاسایی ساخت فصل

 سطَح
References: 

9. Nanoparticles (from theory to application)                

       by: Gunter Schimid 

10. Nanoscale (Issues and perspectives for the nano century )   

 by: Nigel M. de S. Cameron & M. Ellen Mitchell 

11. Carbon Nanotubes (Properties and Applications)               

 by: Michael J. O'Conell 

12. Nanoscopic Materials (size-dependent phenomen)  

     by :Emil Roduner 
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 سر فصل دروس

 دوره کارشناسی ارشد 

 شيمی فيزیک 

 

 

 

 ضیوي هؼذًي پیطزفتِ

 2         :         تؼذاد ٍاحذ

 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                        پیطٌیاس:
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 ؾبػز( 52)          ؼ:     ؾطفهل زض

 

سؼبضيف ٍ قضبيبق سئَضق گطٍُ )سؼطيف گطٍُ، خسٍل ضطة گطٍُ، ظيط گطٍُ عج ِ( س بضى هؼطفمي  

ً غِ اق س بضى، سؼيميي گمطٍُ   ػٌبنط س بضى ٍ اػوبل هطثَط ثِ آًْب، حبنلضطة اػوبل س بضى، گطٍُ ّبق 

همبسطيؽ ّمب، ثطزاضّمب ٍ    –وبى زٍ قغجي، فؼبايز ًَضق، كبضثطز ًظطيِ گطٍُ زض قيويهً غِ اق هَاكَاْب، 

، اػوبل هبسطيؽ، ثطزاضّب ٍ حبنلضطة ػسزق آًْب، ًوبزّبق هبسطيؿي ٍ گطٍُ (Representations)ًوبزّب

س ليمل ًوبزّمبق س ليمل دمصيط، خمسٍل قٌبؾمبئي        ، ًوبزّبق گطٍُ ّبق هشؼبهس ثمَزى ًوبزّمب،  ىّبق س بض

(Character Table)   سئَضق هيساى ثلَض ٍ قيوي فلعار ٍاؾغِ، ااگَّبق قكبفشگي اٍضثيشمبل ّمبق ،d  زض

، حباشْبق اًطغق اسوي ٍ ػ ين (CFSE)هيساى ّبق زاضاق س بضى ّبق هرشلف، اًطغق دبيساضق هيساى ثلَض 

ّن اضظ، خولِ ّبق عيفي ااكشطًٍْمبق ّمن اضظ، ػ يمن    طًٍْبق ًبفي، خولِ ّبق عيفي ااكشخولِ ّبق عي

ثطاق آضايف ّبق ااكشطًٍي هرشلمف )ااكشطًٍْمبق ّمن اضظ(، قَاػمس      (Term symbols)خولِ ّبق عيفي 

ًَّس، قكبفشگي سطاظّب ٍ خولِ ّبق عيفي زض هيساى ّبق هرشلف، ًوَزاضّبق اضسجبط، ًوَزاضّبق سبًبثِ ٍ 

عيمف ّمبق اًش مبل ثمبض، قميوي       هطثَط ثِ اؾذيي، قبػسُ اًشربة هطثَط ثِ س بضى، ؾَكبًَ، قبػسُ اًشربة

زيٌبؾيَى ٍ ؾبذشوبى، هكبًيؿن ٍاكٌف ّبق اًش بل ااكشمطٍى، هكبًيؿمن ٍاكمٌف ّمبق اؾمشر في،      كَئَض

 .هكبًيؿن ٍاكٌف ّبق ًَض آضايي ّبق هَاكَاي، ٍاكٌف ّبق ايگٌسّبق كَئَض زيٌبًؿي
 

 هٌابغ:
1- F.A. Cotton and G. Wilkinson, "Basic Inorganic Chemistry". 

2- F.A. Cotton and G.Wilkinson, "Advanced Inorganic Chemistry". 

3- J.E. Huhely, "Inorganie Chemist". 

4- Purcell & Kotz, "Inoeganic Chemistry". 

 

 

 

 ضیوي آلي پیطزفتِ

 2                      تؼذاد ٍاحذ:

 ًظطق                      :   ًَع درس
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 ًساضز                            پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)                س: سزفصل در

ديًَسّبق قيويبيي هؿش ط ٍ غيط هؿش ط، ديًَسّبق ضؼيفشط اظ ديًَس كمٍَاالًؽ، حمس ٍاؾمغِ ّمبق     

ْبق ب، كوذلكؿْب ٍ.......( هكبًيؿمو ًيْفؼبل )كبضيٌْب، ًيشطى ّب، ضازيكباْبق آظاز، يَى ّبق كبضثًَيَم، كبضثَ

قيويبيي ٍ ضٍقْبق سؼييي آًْب، اؾيسّب ٍ ثبظّب، اثطار ؾبذشوبى ثط ضٍق فؼبايمز ٍاكٌكمْبق اؾمشر في    

ٍ فؼبايز ٍاكٌكمْبق ااكشطٍفيلمي ٍ ًَكلئمَفيلي آضٍهبسيمك،      هكبًيؿنًَكلئَفيلي ٍ ااكشطٍفيلي آايفبسيك، 

-ق افعايف ثمِ ديًَمس زٍ گبًمِ كمطثي    ٍاكٌكْبق حصفي، ٍاكٌكْب ٍ فؼبايز ٍاكٌكْبق ضازيكباي، هكبًيؿن

 اسن ّشطٍ، اثطار گطٍّْبق خبًجي، ًَآضائي هَاكَاي. -كطثي ٍ كطثي

 هٌابغ:

1- J. March, "Advanced Organic Chemistry", 2nd. Ed. McGaw-Hill. 

2- W. J. Le Nable, "High lights of Organic Chemistry", De kker. 

3- J.M. Hatris and C.C Wamser, "Fundamentals of Organic Reaction Mechanisms". 

4- F.A. Carey and R.J. Sundberg, "Advanced Organic Chemistry", part A, 2nd Ed., plenum 

press. 

 

 

 

 ضیوي تجشيِ پیطزفتِ

 2:                   تؼذاد ٍاحذ

 :                    ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                       طٌیاس:پی

 ؾبػز( 52)     :        سسزفصل در
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كبضثطز ضٍقْبق آهبضق زض اضظيبثي خَاثْبق ثسؾز آهسُ )حس آقكبضق ؾبظق، حؿبؾيز ضٍقمْبق  

& least Squares  )..... ديكطفشْبق هطثَط ثِ اؾذكشطٍؾكَدي خصة اسوي ٍ ًكط اسوي )سكٌيكْبقHieftje 

& zeeman  خصة ظهيٌِ اسوبيعًيكي ااكشطيكي، اؾذكشطٍهشطق خصة اسوي ّوعهبى چٌس ػٌهط ٍ سهحيح

ICP.)    ( ديكطفشْبق هطثَط ثِ اؾمذكشطٍهشطق خمصة هلكمَايFT–IR)   گطزاى ٍ زسكشَضّمبق  اهمَاج ؾمط

PDA سمبثي  يوشطق، فؿمفطيوشطق ٍ ًَض هطئي(. ًَضسبثي هلكمَاي )فلَئمَض  –زض عيف ؾٌدي )هبٍاضاء ثٌفف

 قيويبيي(.

يَى كطٍهبسَگطافي ٍ كطٍهبسَگطافي ثمب خطيمبى فمَ  ثحطاًمي     ، HPLCق كطٍهبسَگطافي )ديكطفشْب

SFC.ي ٍ اشبهشطق ديكطفشْبق ضٍقْبق سدعيِ اق ااكشطٍ قيويبيي )دباؽ د ضٍگطاف (. عيف ؾٌدي خطهي

اشبهشطق ٍ ااكشطٍزّبق اًشربة گط خبهس، هبيغ ٍ حؿبؼ ثِ گبظ ٍ آًعيوي(. عيمف  چطذِ اق اؾشطيذيٌگ ٍ

هممطٍضق ثممط ؾممبيط ضٍقممْبق زؾممشگبّي  ( FT-NMR, NMRي سكممسيس هغٌبعيؿممي ّؿممشِ اق ) ؾممٌد

 (.X-Ray, ESCA, ESR)سطهَگطاٍيوشطق، 

 هٌابغ:

1- D.A. Skoog, "Princioles of Instrumental-Analysis", Third Ed.  Sanders. 

2- G.D.Christien and J.E.D. Relly, "InstrumentalAnalysis", 2nd Ed. 

 

 فیشيك پیطزفتِ ضیوي

 2:                   تؼذاد ٍاحذ

 :                   ًظطقًَع ٍاحذ

 ًساضز                      پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ:        )ؾطفهل زض
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هطٍضق ثط قَاًيي سطهَزيٌبهيك ٍ سدعيِ ٍ سحليل آًْب اظ زيسگبُ هَاكَاي، زهب ٍ هفَْم آى ٍ اّويز 

ؿشوْبق چٌس زهبئي، ثطضؾي سؼبزل زض دسيسُ ّبق قميويبيي، انمل اَقمبسليِ ٍ    زهبق كلَيي ٍ ثطضؾي ؾي

ًبضؾبئي آى سطهَزيٌبهيك هحلَاْبق غيط ايسُ آل ثحم  فَگبؾمشيِ ٍ فؼبايمز ٍ سدعيمِ ٍ سحليمل آًْمب اظ       

 سبئي.اكَاي، ثطضؾي ؾيؿشوْبق ثبظ ٍ چٌسزيسگبُ هَ

شيك يؿمن ٍاكٌكمْب، ثطضؾمي ؾميٌ    هكبًقيويبيي ٍ اّويز آى زض هغباؼمِ   ؾيٌشيكثطضؾي اخوباي 

    ٍاكٌكْبق ؾطيغ ٍاكٌكْبق ثيي يًَي، ًظطيِ ثطذَضز ٍ ًظطيِ كومذلكؽ فؼمبل ٍ ه بيؿمِ ًشمبيح آًْمب ثمب       

 زازُ ّبق سدطثي ٍ ثطضؾي ًبضؾبئي آًْب، هغباؼِ ٍ ثطضؾي كبسبايعٍضّبق ّوگي ٍ ًبّوگي.

 هٌابغ:

1- R. E. Dickerson, "Molecular Thermodynamics". 

2- I. M. Klotz, "Chemical Thermodynamics", Revised Edition. 

3- K. Denbigh, "The principles of Chemical Equlibrium". 

4- Laidler, "Chemical Kineties". 

5- Wilkinson, "Chemical Kinetics and Reaction Mechanism". 

6- G.B.Skinner, "Introduction to Chemical Kinetics". 

7- F. T.Walls, "Chemical Thermodynamics", 3
 
rd. ed. 

8- Callen, "Thermodynamics and an Introduction to Thermostatics". 

 

 1ضیوي كَاًتوي 

 2:             تؼذاد ٍاحذ

 :              ًظطقًَع ٍاحذ

 :             پیطٌیاس

 ؾبػز( 52: )ؾطفهل زضؼ
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، سحليلي )ؾيؿشوْبق يك شضُ اق(، هكبًيك ًيَسٌي، الگطاًعق ٍ ّبهيلشًَييبزآٍضق هجبًي هكبًيك  -

 چطذف ّبق ؾِ ثؼسق.، قَاًيي ث بء ًيطٍّبق هطكعق

اًشكبض دبكز ، ٍ ضٍاثظ ًبثبايٌي دبكز هَج قَؾي قكل (Wave Packets)دبكز ّبيي هَج  -

 ضٍاثظ ًبي يٌي.، ضاثغِ زٍثطٍق، ؾطػز گطٍُ، هَج

ث بق ، سفؿيط سبثغ هَج، زض يك ثؼس: هؼبزاِ قطٍزيٌگط ثطاق شضُ آظاز هؼبزاِ هَج قطٍزيٌگط -

هؼبزاِ قطٍزيٌگط يك ، ح ي ي ثَزى ه بزيط هشَؾظ، ػولگط اًساظُ حطكز ذغي، ه بزيط هشَؾظ، ف كؽ

 ثؼسق ثطاق يك شضُ زض هيساى دشبًؿيل.

ساض ذبل ثطاق هؿئلِ ه ، سَاثغ ذبل ٍ ه بزيط ذبل: هؼبزاِ ه ساض ذبل ثطاق ػولگط اًطغق -

، شضُ زض خؼجِ ٍ سفؿيط ضطايت ثؿظ دبضيشِ، سئَضق ثؿظ يك سبثغ ثط حؿت سَاثغ اضسَگٌبل، شضُ زض خؼجِ

حباشْبق ّن اًطغق ٍ سَاثغ ، سَاثغ ذبل ػولگط اًساظُ حطكز ذغي حباشْبق غيط قبثل ًطهبايعُ قسى

 ًَؾبى كٌٌسُ ّبضهًَيك.، ذبل سَأم چٌس ػولگط

ػولگطّبق ، ك هَخي: قضيِ ثؿظ سَاثغ ٍ قجبّز آى ثب قضبيبق ثطزاضقؾبذشوبى ػوَهي هكبًي -

 ذغي.

قضبيبق هطثَط ثِ ػولگطّبق خبثدب ، قضبيبق هطثَط ثِ ػولگطّبق ّطهيشي، ػولگطّبق ّطهيشي -

ضٍاثظ ًبي يٌي ؾس ك ؾيكي سئَضق ، هدوَػِ كبهل ػولگطّبق خبثدب قًَسُ ثطاق يك ؾيؿشن، قًَسُ

 .(Ehrenfest)كَاًشوي ٍ قضيِ اضًفز 

فطهَل  يك ؾيؿشن هكبًيك كَاًشوي ثب ظهبى،سحَل  :(Quantum Dynamics)كَاًشن زيٌبهيك  -

ثطضؾي هؿئلِ ًَؾبى كٌٌسُ ّبضهًَيك ثب ثكبض ثطزى ػولگطّبق ، ٍزيطا -يعًجطگبثٌسق قطٍزيٌگط، ّ

اي اظ هؼبزاِ حطكز ثطاق كبضثطز ػولگطّبق ثبالثطًسُ ٍ دبئيي ثطًسُ ثؼٌَاى هثب، ثبالثطًسُ ٍ دبئيي ثطًسُ

 ػولگطّب.
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سَاثغ ذبل ٍ ، هؼبزاِ قطٍزيٌگط زض ؾِ ثؼس: خسا كطزى حطكز هكع ث ل يك ؾيؿشن زٍ شضُ اق -

، ثح  كلي زضثبضُ حطكز سحز ًيطٍّبق هطكعق-، ه بزيط ذبل ػولگطّبق اًساظُ حطكز ظاٍيِ اق

 چطذكي.-قَاػس اًشربة زض هيساى ّبق هطكعق

حطكز يك ، حطكز ااكشطٍى سحز ًيطٍّبق كَاوجي، َاْبق زٍاسنچطذف ٍ اضسؼبـ هَاك -

حطكز يك ااكشطٍى آظاز زض يك هيساى ، ااكشطٍى سحز يك هيساى هغٌبعيؿي ضؼيف )اثط ظيوي(

 هغٌبعيؿي ثب قسضر زارَاُ.

 سَخِ: ػٌبٍيي فَ  ثب اًس  سغييطاسي اظ كشبة ظيط اؾشرطاج قسُ اؾز:

S. Gasiorowicz, “Quantum Physics”, John Wiley & Sons. 

 هٌابغ:

1- E. Merzbacher, "Quantum Mechanics" John Wiley & Sons. 

2- M. Alonso and H. Valk, "Quantum Mechanics: Principles and Applications", Addison-

Wesley. 

3- J.J. Sakurai, "Modern Quantum Mechanics" Edited by San Fu Tuan The 

Benjamin/Cummings. 

4- J.L. Powell, "Quantum Mechanics", Addison-Wesly. 

5- B.H. Bransden and C.J. Joachain, "Physics of Atoms and Molecules", Longman. 

 (1تزهَديٌاهیك آهاري )

 2:           تؼذاد ٍاحذ

 :            ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي فيعيك ديكطفشِ               پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52) فهل زضؼ:ؾط
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انَل هكبًيك آهبضق )سطهَزيٌبهيك(، هكبًيك آهبضق هبكؿَل ٍ ثَاشعهي، هكبًيك آهبضق 

 ثَزٍاًيكشي، هكبًيك آهبضق فطهي ضٍثطا .

......( اظ سَاثغ  E ،H ،S ،K)هحبؾجِ سبثغ س ؿين، ضٍاثظ ٍ هحبؾجِ  ٍ سَاثغ سطهَزيٌبهيكي 

 هيكي آهبضق زض قيوي.س ؿين، ثطّوي اظ كبضثطزّبق سطهَزيٌب

 هٌابغ:

1- T.L. Hill, "Intruduction to Statistical Thermodynamics". 

2-L.K. Nash, "Elements of Statistical Thermodynamics". 

3- R.E. Senntag and G.J. VanWylen, "Fundame"”. 

 

 

 سیٌتیك ضیویايي پیطزفتِ

 2:           تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق   :         ًَع ٍاحذ

 قيوي فيعيك ديكطفشِ               پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52)ؾطفهل زضؼ: 

اًيي ؾطػز، ًيوِ ػوط هفَْم ه سهِ هطٍضق ثط هفبّين اٍايِ ؾيٌشيك قيويبيي )ؾطػز ٍاكٌف، قَ

ن، آثبض زهب ٍ فكبض ثط ؾطػز ٍاكٌكْب، ٍاكٌكْبق دي زض دي، هفبّين هطحلِ كٌس ٍ حباز ايؿشب( هكبًيؿ

يي شضُ اق )اًَاع ًيطٍّب، ضٍاثظ سدطثي ثطاق دشبًؿيلْبق ثيي هَاكَاي، هيبًكٌكْبق ديًَسق، ًيطٍّبق ث

ؾغَح اًطغق دشبًؿيل ثطاق ٍاكٌكْبق ؾبزُ( ثطذَضزّبق ثيي هَاكَاي )ًظطيِ االؾشيك ثطذَضز، ذَال 

ي كٌٌس، ؾغح خًَع ديطٍق ه-هؿيطّب، ضٍقْبق س طيجي، دشبًؿيل هَثط، ثطذَضز شضاسي كِ اظ دشبًؿيل اٌبضز

ه غغ زض ثطذَضز االؾشيك، ؾغح ه غغ زيفطاًؿيل، ؾغح ه غغ زض ٍاكٌف قيويبيي، ثطذَضز شضاسي كِ اظ 
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سَاثغ دشبًؿيل ديچيسُ ديطٍق هي كٌٌس، سجبزل اًطغق زض ثطذَضزّبق غيط االؾشيك( ثَاثز ؾطػز زض 

ظطيِ شضُ ثطاًگيرشِ، ، ٍاكٌف زٍ هَاكَاي، ًلٍاكٌكْبق ثٌيبزق )ؾطػز ٍاكٌف زض گبظّبق ايسُ ا

فطهَالؾيَى زقيق ثبثز ؾطػز، ضٍـ سطهَزيٌبهيكي فطهَاي كطزى ثبثز ؾطػز ثط عجق ًظطيِ شضُ 

ثطاًگيرشِ چٌس هثبل هْن( ٍاكٌكْبق سك هَاكَاي )سدعيِ ذَزثرَز هَاكَاْبق دطاًطغق، سككيل 

 -كبؾل، هسل ضايؽ-ضاهعثطگط-هَاكَاْبق دطاًطغق، سغييطار ثَاثز ؾطػز ثب اًطغق، هساْبق ضايؽ

هبضكَؼ، ثَاثز ؾطػز زض حسٍز فكبض، آثبض اًَاع كبضّب زض ثطذَضزّبق ثطاًگيعًسُ ٍ -كبؾل-ضاهعثطگط

ذبهَـ كٌٌسُ، اًَاع سَظيؼْبق اًطغق، ٍاكٌكْبق سك هَاكَاي زض ؾيؿشوْبيي كِ زض حبل سؼبزل گطهبيي 

ٍاكٌكْبق زيفيَغى كٌشطل، آثبض قسضر ًوي ثبقٌس( ٍاكٌف زض هحلَاْب )دسيسُ زيفيَغى، ٍاكٌكْبق ؾطيغ، 

يًَي هحلَل ثط ثبثز ؾطػز ٍاكٌف، فطهَالؾيَى ًظطيِ شضُ ثطاًگيرشِ زض هحلَاْب، ه بيؿِ ثب ٍاكٌكْبق 

گبظق( ضٍقْبق آظهبيكگبّي هغباؼِ ؾطػز ٍاكٌكْبق ؾطيغ )ضٍقْبق خبضق، ضٍقْبيدطقِ اق ٍ 

دطسَّبق هَاكَاي( ٍاكٌكْبق خبهسار دباؿي، ضٍقْبق اًحطاف اظ حباز سؼبزل ٍ ثبظگكز، ضٍـ 

)انَل ٍاكٌكْبق خبهسار، ٍاكٌف زض خبهسار غيط هشرلرل، ٍاكٌف زض خبهسار هشرلرل، ٍاكٌف زض 

 خبهسار اظ عطيق فبظ گبظق(.

 :هٌابغ

1- R.E. Weston and H.A. Schwarz, "Chemical Kinetics", Prentics Hall, Inc. 

2- J.W. Moore and R.G. Pearson, "Kinetics and Mechanismd", 3
rd

, ed. 
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 1طیف سٌجي هَلكَلي 

 2:           تؼذاد ٍاحذ

 :            ًظطقًَع ٍاحذ

 3قيوي كَاًشن ، قيوي فيعيك ديكطفشِ               پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

اكَاْب، انَل اًساظُ گيطق ٍ اًَاع سبثكْبق ااكشطٍهغٌبعيؿي، خصة ٍ ًكط ًَض ثَؾيلِ اسوْب ٍ يب هَ

 عيف ؾٌدي، هرشهطق اظ س بضى ٍ سئَضق گطٍُ ٍ كبضثطز آى زض عيف ؾٌدي.

 عيف چطذكي )اهَاج ضيع( هَاكَاْب، ضاثغِ ؾبذشوبى هَاكَل.

عيف اضسؼبقي )ظيط قطهع ٍ ضاهبى(، اؾشفبزُ زض سؼييي ؾبذشوبى هَاكَل ٍ سدعيِ قيويبيي عيف 

 چطذكي.-اضسؼبقي

چطذكي هَاكَاْبق زضقز( قَاًيي -سؼبقي )هَاكَاْبق زٍاسوي، ؾبذشوبى ظطيف اضسؼبقيعيف اض

 ٍ ه حظبر سدطثي زض عيف ؾٌدي هطئي ٍ فطاءثٌفف.
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 هٌابغ:

 انَل عيف ؾٌدي هَاكَاي، گَضزى ثبضٍ، سطخوِ زكشط ذسازازق ٍ زكشط ػبثسيٌي. -1

2- "Fundamental of Molecular Spectroscopy", Banwell. 

3- "Molecular Spectroscopy", Levine. 

 

 

 

 الكتزٍضیوي پیطزفتِ

 2:           تؼذاد ٍاحذ

 :            ًظطقًَع ٍاحذ

 قيوي فيعيك ديكطفشِ               پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52فهل زضٍؼ: )ؾط

ب ػ هبر ٍ ًبهگصاضيْب، ؾبذشوبى ااكشطٍقيوي، چگًَگي سكبهل ًظطيبر زض ضاثغِ ثه سهِ: سؼبضيف، 

ؾبذشوبى زٍاليِ ااكشطيكي ٍ ؾيٌشيك ٍاكٌكْبق ااكشطٍزق، اًَاع اذش ف دشبًؿيل زض ؾغَح سوبؼ، 

 سطهَزيٌبهيك دشبًؿيل ااكشطٍزق.

سطهَزيٌبهيك ااكشطٍزّبق كبه ً د ضيعُ قًَسُ، كبضثطز ضٍاثظ گيجؽ: هٌحٌي ّبق ااكشطٍكبدي ضق، 

يِ ااكشطيكي ؾبزُ ٍ ظطفيز آى، ضٍاثظ ٍ فعًٍي ًؿجي ؾغحي، سَظيغ يًَْب زض ؾغَح سوبؼ، زٍال

 سؼبضيف اؾبؾي، ككف ؾغحي ٍ فعًٍي ؾغحي.

ؾبذشوبى زٍاليِ ااكشطيكي زض غيبة دسيسُ ّبق خصة ؾغحي: هسل گَق، چبدوي، هسل اقشطى، 

سَظيغ يًَْب زض نفحبر هرشلف، ؾْن يًَْبق زٍاليِ ااكشطيكي زض سؼييي ثبض ااكشطيكي، ثؿشگي ظطفيز 

 فطكبًؽ اًساظُ گيطق، اثط ح ل.كي ثِ زٍاليِ ااكشطي
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ؾبذشوبى زٍاليِ ااكشطيكي زض حضَض دسيسُ ّبق خصة ؾغحي: اًَاع ايعٍسطهْب، ثؿشگي اًطغق آظاز 

دسيسُ خصة ثِ هشغيطّبق ااكشطيكي، ايعٍسطهْبق ااكشطٍقيويبيي خصة هَاكَاْبق ذٌثي، ضاثغِ ثيي ثبض 

ااكشطيكي ٍ عجيؼز خصة ؾغحي، ؾبذشوبى زٍاليِ ااكشطٍز ٍ دَقف ؾغح، هسل گطاّبم ثطاق زٍاليِ 

ااكشطيكي فكطزُ، سؼييي اخعاء ثبض ااكشطيكي ثكوك ظطفيز ؾٌدي، دشبًؿيل ه بضى ثب ثبض نفط ٍ اّويز 

آى، اّويز ح ل، خوغ ثٌسق ًشبيح ثطضؾي ايعٍسطهْبق ااكشطٍقيويبيي خصة هَاكَاْبق ذٌثي ٍ يًَْب، 

 ؾيٌشيك دسيسُ خصة.

ااكشطٍزق زض غيبة خصة ؾغحي ٍيػُ ثب ااكشطٍقيويبيي: ًَع ٍ ذَال ثؿشگي  ؾيٌشيك ٍاكٌكْبق

دشبًؿيل اضبفي خطيبى، حبالر ذبل هؼبزاِ سبفل، سؼييي ضطيت اًش بل، اّويز ٍ سؼييي خطيبى هؼبٍضِ، 

ًظطيبر هرشلف هطثَط ثِ دسيسُ اًش بل ثبض ااكشطيكي، اًطغق اكشيَاؾيَى ٍ خولِ ديف ًوبئي، ٍاكٌكْبق 

دي ااكشطٍزق، سؼييي هكبًيؿن ثكوك اػساز اؾشَكوذَهشطق، سؼييي هبكٌيؿن ثكوك اًساظُ گيطق  دي زض

زضخِ ٍاكٌف، ّوطاّي ٍاكٌكْبق ااكشطٍزق ٍ قيويبيي، سكريم ٍاؾغِ ّب، ضاثغِ ثيي ؾبذشوبى زٍ اليِ 

 ااكشطيكي ٍ ؾيٌشيك ٍاكٌف ااكشطٍزق.

قَاًيي ؾطػز سحز قطايظ خصة  ؾيٌشيك ٍاكٌكْبق ااكشطٍزق زض حضَض دسيسُ خصة ؾغحي:

الًگوَض ٍ سوكيي ٍ فطٍهكيي، اثط چٌسيز خصة قًَسُ، اثط ًبّوگي ثَزى ؾغَح ااكشطٍزّب، قطايظ 

خصة ٍاؾغِ ّب ٍ آثبض هطثَط ثِ آًْب، ضاثغِ ثيي دَقف ٍ ثبض ااكشطيكي ٍ ظطفيز زٍاليِ ااكشطيكي زض 

ي ٍ ااكشطيكي، سؼييي قجِ ظطفيز ز.ٍاليِ اثط ٍخَز ٍاؾغِ ّبق خصة قًَسُ، خسا كطزى ػَاهل قيويبي

 ااكشطيكي ثكوك اًساظُ گيطق ّبق ؾيٌشيكي.

ضٍقْبق اًساظُ گيطق زض ااكشطٍقيوي زيٌبهيكي: انَل كبض دشبًؿيَؾشبر، كَاَهشط، هَاس  انَل

ضهخ ٍ دباؽ، هَاس سَاثغ هطثؼي ٍ هؿي ٍاشبغ ًؿجز ثِ ظهبى، انَل اًساظُ گيطق ذَال زٍاليِ 
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نَل چگًَگي زًجبل كطزى ؾيٌشيك ٍاكٌكْبق ااكشطٍزق، آقٌبيي ثب انَل ؾيؿشن ضيٌگ، ااكشطيكي، ا

 زيؿك چطذبى، انَل ٍ قطايظ اؾشفبزُ اظ ااكشطٍز قغطار خيَُ ٍ قغطُ خيَُ آٍيعاى.

 ثح  زضثبضُ چٌس ٍاكٌف ديچيسُ ااكشطٍقيويبيي.

 :هٌابغ

1- J. OM Bockris and A.K.N. Reddy, "Modern Electrochemistry", Plenum Press. 

2- E. Gileadi, E. Kirowa-Eisner and J.J. Penciner, "Interfacial Electrochemistry", Addison-

Wesley Pub. Co. 

 

 ضیوي سطح

 2:         تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق       :     ًَع ٍاحذ

 قيوي فيعيك ديكطفشِ              پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

ثط دسيسُ خصة ؾغحي، هؼيبضّبق سكريم خصة فيعيكي ٍ قيويبيي سطهَزيٌبهيك  ه سهِ اق

دسيسُ خصة، ايعٍسطهْبق هرشلف، كبضثطز ايعٍسطهْب، ذ نِ اق اظ زيٌبهيك دسيسُ خصة ؾغحي، خصة 

ثط ؾغَح ًبّوگي، ذ نِ اق زضثبضُ ديًَسّب ٍ ؾبذشوبًْبق ثلَضق، ً َل زض ثلَضّب، سطهَزيٌبهيك 

ضق ً َل، ًَاضّبق اًطغق زض ثلَضّب ٍ سطاظّبق ً َل، اّويز ً َل زض دسيسُ خصة سككيل ٍ دبيسا

ؾغحي قيويبيي، اًَاع ديًَسّب زض دسيسُ خصة ؾغحي قيويبيي، ه بيؿِ ديًَسّبق خصثي ثب اًَاع 

ٍ گؿشطزُ خبهسار ٍ دسيسُ ّبق خصة ؾغحي ٍ ب، ضٍاثظ ذَاال ااكشطًٍي هشوطكع هشؼبضف ديًَسّ

شيك ًظطيِ ّبق َّفٍَاككشبيي ٍ ثلٌسيي، كَاًشن هكبًيك ؾغَح ٍ سطاظّبق ؾغحي ٍاكٌكْبق كبسباي
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خبهسار زيٌبهيك ٍاكٌكْبق كبسبايشيك، آثبض ًبّوگٌي ؾغَح، آثبض هطثَط ثِ ٍخَز سرلرل، ضٍقْبق 

 خبهس، ثيٌبة ًگبضق ااكشطًٍي )ايس اٍغُ، اهكب(.-سدطثي هغباؼِ ؾغَح خبهسار ٍ هيبًكٌكْبق گبظ

گبظ، ككف ؾغحي، -خبهس-خبهس ٍ هبيغ-هبيغ، هبيغ-هبيغ، هبيغ-فهل هكشطكْبق گبظهفبّين كلي 

آثبض اَاِ ّبق هَئيي، ضاثغِ ككف ؾغحي ٍ هشغيطّبق هؿش ل سطهَزيٌبهيكي، ٍيؿكَظيشِ ؾغحي، حجبثْب 

گيجؽ، فيلوْبق سك اليِ اق، ككف -يبًگ-ٍ قغطُ ّب، ككف ؾغحي هحلَاْب، هؼبزالر الد ؼ كلَيي

ؿشوْبق چٌس خعئي ػسؾيْبق هبيغ، گؿشطـ يك هبيغ ثط ؾغح هبيغ زيگط، اهَؾيًَْب، ؾغحي زض ؾي

كطزى(، گطهبق سطقسى )سطكطزى(، سطهَزيٌبهيك ٍ اًساظُ گيطق آى، دسيسُ سطقسى )سطظاٍيِ سوبؼ ٍ 

 ؾيٌشيك خصة ؾغحي اظ هبيغ.

 هٌابغ:

1- J.M. Thomass, W.J. Thomass, A.P. London, "Introduction to the Principles of 

Heterogeneous Catalysis", New York. 

2- A. Clark, A.P.N. London, "The Theory of Adsorption and Catalysis", Wiely, N.Y. 

4- J.R. Bikerman, "Physical Surfaces", A.P. New York. 
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 فتَضیوي

 2:           تؼذاد ٍاحذ

 قًظط            ًَع ٍاحذ:

 قيوي فيعيك ديكطفشِ         :      پیطٌیاس

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

ٌشيك )ًَض(، ه بيؿِ ايدبز گسحطيك ثِ كوك خصة سبثكْبق ااكشطٍه، هبّيز ًَض ٍ اًطغق -

حباشْبق ثطاًگيرشِ ااكشطًٍي زض يك هَاكَل ثب اؾشفبزُ اظ اًطغق ًَضاًي ٍ يب حطاضسي ثب زض ًظط گطفشي 

 هي، قَاًيي فشَقيوي.قبًَى سَظيغ ثَاشع

اقبضُ اق ثِ ؾبذشوبى هَاكَل ثط اؾبؼ سئَضق اضثيشبل هَاكَاي ثب سَخِ ثِ دسيسُ س بضى اضثيشباي  -

زض هَاكَل ٍ چگًَگي اًش باْبق  (.M.O. – E.D))ثسٍى ٍاضز قسى زض هحبؾجبر(. ثطضؾي زيبگطام اًطغق 

)ااكشطًٍي ثيي اضثيشباْبق هَاكَاي 

, n-


, 


 بل هدبظ ٍ غيط هدبظ ثِ قَاػس اًشربة اًش (

)اؾذيي، س بضى اضثيشباْبق هَاكَاي قطكز كٌٌسُ زض اًش بل ٍ ًيع ػبهل ّن دَقبًي( ثسٍى هحبؾجبر. ثيبى 

ضثيز ٍ سؼييي ه يبؼ هرلَط ٍدبضاهشطّبق هَثط زض قكؿشي قَاػس اًشربة ثرهَل اثط كَد غ اؾذيي ٍ ا

 قسى حباشْبق يكشبيي ٍ ؾِ سبيي.
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اذش ط:                                                                     ضطيت 
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 كًَسى-َاكَل. انل فطاًكًوبيف زيبگطام اًطغق دشبًؿيل حباز ّبق دبيِ ٍ ثطاًگيرشِ زض ه -

Frank-Condon Principle)) از ثطاًگيرشِ اظ اكشيَاؾيَى حب، ٍ ثطضؾي ضٍيسازّبق ًَضق ٍ غيط ًَضق

عطيق ضٍيسازّبق قيويبيي )فطآيٌسّبق ًرؿشيي، ثب هثبل( ٍ اظ عطيق ضٍيسازّبق فيعيكي )ًَضق ٍ غيط 

 ه بيؿِ عيف خصثي ٍ عيف فلَضؾبًؽ. ،Joblonskiًَضق( ٍ قطح زيبگطام د ؾشيكي، 

 سَايس  اًشربة هٌجغ ًَض هٌبؾت ثطاق، هرشهطق ضاخغ ثِ ػول فشَايعض ٍ ٍؾبئل هَضز اؾشفبزُ -

اكشيٌَهشطق )فيعيكي  Quantum Yieldسؼطيف ضاًسهبى كَاًشيك ، ّبق هرشلف زض ٍاكٌف ّبق فشَقيويبق

 ضاًسهبى كَاًشيك ًرؿشيي ٍ ثبًَيِ، ظًديط ؾيٌشيكي ثب هثباْبق هطثَعِ.، ٍ قيويبيي

، ضاثغِ عَل هَج ًَض هَضز اؾشفبزُ زض فشَايع هَاكَاْب ثب اًطغق ديًَسّبق هَضز ًظط -

ثب هثباْبق  Induced Prodissociationٍ  (Predissociation)دطق زيؿَؾيبؾيَى ، شَزيؿَؾيبؾيَىف

ثغَض ذ نِ ٍ ضاثغِ زاًؿيشِ  ESR)سكريم ضازيكباْب، سكريم هحهَالر اٍايِ فشَايع ، هطثَعِ

 .(Mac Connell) فطهَل ،ESR ااكشطٍى فطز ثب عيف

يب  (n-اًگيرشِ ثطضؾي هبّيز دبييي سطيي حباز ااكشطًٍي ثط -


ًحَُ سكريم ًشيدِ  (

 ػولكطز آًْب زض ضٍيسازّبق فشَفيعيكي ٍ فشَقيويبيي.

ثبظآضايي  (،Eliminationٍاكٌكْبق فشَقيويبيي سطكيجبر آاي قبهل: ٍاكٌكْبق حصفي ) -

(Rearrangement( افعايف ،)Addition( كؿط ،)Abstractionخبًكيٌي ٍ )(Substitution.) 

هكبًيؿن اًطغق ااكشطًٍي )سكؼكؼي، ، ًطغق ااكشطًٍي زضٍى هَاكَاي ٍ ثيي هَاكَاياًش بل ا -

اًش بل ، ضظًٍبًؽ ٍ ثطذَضزق( ثب سَخِ ثِ اثطار هحيظ ٍ عَل ػوط هغباؼِ اًش بل اًطغق زض فشَقيوي آاي
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(T-T, T-S, S-S)  ًيع ٍ(T-T Annihilation) ي ثطضؾي اًَاع فلَضؾبًؽ، ه بيؿِ ٍاكٌكْبق فشَقيويبي

 هؿش ين ٍ غيط هؿش ين )اًش بل اًطغق( ثب شكط هثبل.

ٍاكٌكْبق فشَقيويبيي سطكيجبر هؼسًي قبهل: ثطضؾي هرشهط عيف ااكشطًٍي كوذلكؿْبق هؼسًي  -

ٍاكٌكْبق  (Ligand Photosubstitution)ٍاكٌكْبق خبًكيٌي ايگٌسّب ، ٍ اًَاع اًش باْبق هوكي ٍ هدبظ

 .(OS, IS)( )فشَضزٍكؽاًش بل ااكشطٍى 

 كبضثطز فشَقيوي قبهل: -

 Atmospheric Photochemistry                                    َّا           فشَقيوي خَ ٍ آاَزگي

 Photosynthesis                                                                                                         فشَؾٌشع

 Photography                                                                                                            ػكبؾي 

 Chemiluminescence                                                                                اَهيٌؿبًؽ قيويبيي

 Photochromism                                                                                                     ًَض ضًگي

 Optical Brightners                                                                          زضذكبى كٌٌسُ ّبق ًَضق

 Solar Energy Utilization                                                              اؾشفبزُ اظ اًطغق ذَضقيسق

 هٌابغ:

1- A. Cox and T.J. Kemp, "Introductory Photochemistry", Mc Graw-Hill. 

2- N-S. Turro, "Molecular Photochemistry", Benjamin. 

3- J.G. Calvezt and J.N.Pitts, Jr. "Photochemistry". 
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 ضیوي ّستِ اي

 2           تؼذاد ٍاحذ: 

 ًظطق        :     ًَع ٍاحذ

 قيوي هؼسًي ديكطفشِ ٍ قيوي فيعيك ديكطفشِ                 پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

ه سهِ ٍ يبزآٍضق )قبهل سحَل فكطق ٍ آظهبيكبسي كِ هٌدط ثِ ديكٌْبز ٍخَز ّؿشِ زض ؾبذشوبى 

طيف ثطذي انغ حبر ًظيط ايعٍثبض، ايعٍهط، ايعٍسَح ٍ غيطُ. سؼطيف ٍاحس خطم اسوي اسن گطزيس. سؼ

، اًساظُ ّؿشِ اسن ثب سَخِ ثِ آظهبيكبر درف Uفطاٍاًي ًؿجي ايعٍسَدْبق عجيؼي ٍ هحبؾجِ  ،(U)يگبًِ 

قكل ّؿشِ ٍ چگًَگي سَظيغ خطم ٍ ثبض ، ضاثغِ قؼبع ّؿشِ ثب ػسز خطهي، شضار گًَبگَى سَؾظ ّؿشِ

شضار سككيل زٌّسُ ّؿشِ ثب سَخِ ثِ آظهبيكبر درف اخعاء سككيل زٌّسُ ّؿشِ ٍ ثطضؾي ػسم اهكبى 

ٍخَز ااكشطًٍْب زض ّؿشِ ثب كبضثطز انل ػسم قغؼيز، اؾذيي ٍ هوبى هغٌبعيؿي ّؿشِ آظهبيكبسي كِ هٌدط 

هٌحٌي ، ضازيَاكشيَ(ّؿشِ ّبق دبيساض ٍ ًبدبيساض ) ،ثِ ككف ًَسطٍى گطزيسٍ زاليل ٍخَز ًَسطٍى زض ّؿشِ

چگًَگي سجبّي ّؿشِ ّبق ، دبيساضق ٍ سغييطار ًؿجز ًَسطٍى ثِ دطٍسَى زض ّؿشِ ّبق ؾجك ٍ ؾٌگيي
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ضازيَاكشيَ ثِ دبيساض ثِ سَخِ ثِ هٌحٌي دبيساضق اًَاع فطآيٌسّبق سجبّي ضازيَاكشيَ ٍ ؾطق ّبق ضازيَاكشيَ 

ق ديًَسق ّؿشِ ٍ كبؾشي خطم ثِ ًؿجز كبؾشي خطم هٌحٌيْبق سغييطار اًطغ، اًطغق ديًَسق ّؿشِ

يب  (Fission)سغييطار اػساز خطهي ٍ اسوي ٍ سَضيح زضثبضُ هٌكبء اًطغق ّؿشِ اق ًبقي اظ قكبفز 

ّؿشِ اق ثب سَخِ ثِ هٌحٌيْبق هصكَض سَضيح هرشهط زضثبضُ ضاكشَضّبق ّؿشِ اق ٍ  (Fuston)گساذز 

 چگًَگي سَايس ثط  اظ آًْب.

ظ ٍاكٌكْبق هْن گساذز ّؿشِ اق زض ضاثغِ ثب ؾٌشع ػٌبنط گًَبگَى زض هرشهطق زضثبضُ ثطذي ا

خْبى ٍ زض ؾشبضگبى ٍ چگًَگي سحَل ؾشبضگبى عجيؼز اًطغق ّؿشِ اق ٍ ؾبذشوبى ّؿشِ ثب سَخِ ثِ 

فَانل شضار سككيل زٌّسُ ّؿشِ )ًَكلئًَْب( اظ يكسيگط ٍ آظازق حطكز  Tهٌحٌيْبق دشبًؿيل ّؿشِ اق

ثب سَخِ ثِ هٌحٌي دشبًؿيل ًَكلئًَْب ٍ ه بيؿِ آى ثب هٌحٌي دشبًؿيل ااكشطًٍْب ٍ ديًَس آًْب زض زاذل ّؿشِ 

ازغبم هسل قغطُ هبيغ ٍ اليِ اق ٍ ثسؾز ، هسل اليِ اق Tهسل قغطُ هبيغ Tقيويبيي هساْبق ّؿشِ اق

ؿن سجبّي ػلز ضازيَاكشيَ يب دبيساض ثَزى اسوْب ٍ هكبًي، آٍضزى فطهَل ًيوِ سدطثي اًطغق ديًَسق ّؿشِ

اػساز كَاًشوي ًَكلئًَْب، كَد غّب ٍ -اسوْبق ضازيَاكشيَ يب سَخِ ثِ هسل اليِ اق ٍ اػساز خبزٍئي

قكبفشگي سطاظّبق اًطغق ّؿشِ اق ٍ چگًَگي دط قسى ايي سطاظّب سَؾظ ًَكلئًَْب ٍ ه بيؿِ آى ثب دط 

ضازيَاكشيَيشِ ٍ ، بنطقسى سطاظّبق ااكشطًٍي عجق ضٍـ آًْب ٍ سَضيح ػلز هشفبٍر ثَزى ذَال ػٌ

ٍاكٌكْبق ، عجيؼز آهبضق آى، ًيوِ ػوط ٍ هيبًگيي ػوط ػٌبنط ضازيَاكشيَ ٍ فطهَل ٍ هحبؾجبر هطثَعِ

كبضثطز ضازيَايعٍسَدْبزض سؼييي ػوط اقيبء ، شضار ٍ سبثكْبق ّؿشِ اق (Detection)ّؿشِ اق آقكبضؾبظق 

16زض ثبؾشبًكٌبؾي ٍ غيطُ سَؾظ ضٍـ 
C ،ْب ٍ اليِ ّبق ظهيي قٌبؾي ٍ ػوط كطُ ظهيي سؼييي ػوط ؾٌگ

كبضثطش ضازيَايعٍسَدْب زض سؼييي هكبًيؿن ٍاكٌكْبق قيوي آاي ٍ ، سَؾظ ضٍقْبق ؾبل يبثي ضازيَاكشيَ

كبضثطز ضٍقْبق حؿبؼ گًَبگَى ضازيَقيويبيي زض قيوي سدعيِ قبهل ضٍقْبق اًساظُ گيطق ، -هؼسًي
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، زض قيوي فيعيك قبهل ضٍقْبق اًساظُ گيطق ضطيت زيفيَغىكبضثطز ضازيَايعٍسَدْب ، ػٌهطق ٍ هَاكَاي

 فكبض ثربضّبق فَقباؼبزُ كن ٍغيطُ.

 هٌابغ:

1- B.G. Harvey, "Intruduction to Nuclear Physics and Chemistry". 

2- A. Beiser, "Concepts of Modern Physics". 

3- G. Priedlander, J.W. Kennedy, J.M. Miller, "Nuclear and Radiochemistry". 

4- H.A.G. Mckay, "Principles of Radiochemistry". 

 ضیوي تابص )تطؼطغ(

 2          تؼذاد ٍاحذ: 

 ًظطق        :    ًَع ٍاحذ

 قيوي هؼسًي ديكطفشِ ٍ قيوي فيعيك ديكطفشِ                پیطٌیاس:

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

 قَاًیي كلي جذب پزتَّا: -فصل اٍل

ثطذَضزّبق ، ثطذَضزّبق االؾشيكي، سحطيك ٍ يًَيعاؾيَى-اكشطًٍْبق ؾطيغ )اًش بل اًطغق ذغيا

هدوَع ، سككيل خفز يَى، اثط كوذشَى-، ؾبيط حبالر اثط هش بثل اقؼِ )اثط فشَااكشطيك، غيط االؾشيكي

 ًَسطًٍْب(.-ضطايت خصثي( شضار ؾٌگيي )شضار ؾٌگيي ثبضزاض

 هٌابغ تَلیذ اضؼِ: -فصل دٍم

 هبقيٌْبق سَايس كٌٌسُ اقؼِ.، هَاز ضازيَاكشيَ ههٌَػي، َاز ضازيَاكشيَ عجيؼيه

 دٍسيوتزي: -فصل سَم

ؾَافبر فطيك دشبؾين سيَؾيٌبًبر(، ، زٍظيوشطق قيويبيي )فطيك، ضاًسهبى ضازيَايشكي، ٍاحسّب

 زٍظيوشطق قرهي.
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 راديَلیش آب ٍ هحلَلْاي آلي: -فصل چْارم

ايع آة ذبام ٍ ذٌثي، هكبًيؿن ضازيَايع آة هٌحٌي زٍظ ٍ هحهَالر ثسؾز آهسُ اظ ضازيَ

اثط ػَاهل ، قليبييٍ  ذٌثي، سؼييي ضاًسهبى ضازيَايشكي هحلَاْبق اؾيسق، هؼبزالر سؼبزل هَاز، هحهَل

ع َاْبق آثي ثب غلظشْبق كن ٍ ثب ؾٌشضازيَايع هحل، اًش بل اًطغق ذغي. زٍظ ٍضٍزق ضاًسهبى ضازيَايشكي

ٍاكٌكْبق هحهَالر حبنلِ اظ ، خْبى ٍ زض ؾشبضگبى ٍ چگًَگي سحَل ؾشبضگبىػٌبنط گًَبگَى زض 

 اسن ّيسضٍغى ٍ ضازيكبل ّيسضٍكؿيس(.، ضازيَايع )ااكشطٍى ّيسضاسِ

 راديَلیش سیستوْاي گاسي ٍ جاهذ: -فصل پٌجن

 ثطضؾي حبالر، ؾيؿشوْبق گبظق )ّيسضٍغى، اكؿيػى، كطثي زق اكؿيس، هشبى، اسيلي، دطيبى ٍ اؾشيلي

 سغييط ضًگ، ّسايز ااكشطيكي، سغييطار فيعيكي ٍ سغييطار قيويبيي زض خبهسار.

 راديَلیش سیستوْاي آلي: -فصل ضطن

 ااكلْب.، ّيسضٍكطثٌْبق حل َق، ّيسضٍكطثٌْبق ؾيط ًكسُ، ّيسضٍكطثٌْبق ؾيط قسُ

 راديَلیش سیستوْاي هْن بیَلَصيكي: -فصل ّفتن

 هرشهطق اظ ؾبيط ؾيؿشوْب.شيسّب ٍ ، دذدطٍسئيي ّب، آهيٌَ اؾيسّب

 كاربزد اضؼِ در صٌؼت: -فصل ّطتن

،      اظ ّن دبقيسگي، اظ اؼبثْب درز دَقكْب، سككيل ديًَسّبق ػطضي، دليوطيعاؾيَى هًََهطّب

ؾٌشع اسيل ثطٍهيس، ؾٌشع ، اًساظُ گيطق ٍ كٌشطل اضسفبع هبيؼبر زض هربظى سؼييي زاًؿيشِ ٍ ضربهز اخؿبم

 ضس ػفًَي كطزى ٍؾبيل دعقكي، حفظ ٍ ًگْساضق هَاز غصايي. ، (C6Cl6)ثٌعى ّگعاكلطايس 

 حفاظت در هقابل اضؼِ: -فصل ًْن

 ؾبيط ضٍقْبق حفبظشي.، ضٍقْبق قيويبيي حفبظز
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 هٌابغ:

1- G. Newton and V.G. Rabinson, "Principle of Radiochemistry", Macmillan. 

2- A.G. Madock, "Radiochemistry", University Press London. 

 

 

 خَردگي فلشات

 2          تؼذاد ٍاحذ: 

 ًظطق      :      ًَع ٍاحذ

 قيوي فيعيك ديكطفشِ يب قيوي سدعيِ ديكطفشِ          :       پیطٌیاس

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

هطٍضق ثط سؼطيف ٍ اًَاع هرشلف ذَضزگي، ذَال فيعيكي ٍ هشباَغيكي فلعار، سئَضق 

دَاطيعاؾيَى ٍ ؾطػز ذَضزگي ٍ زيبگطاهْبق هطثَط ثِ آى، زيبگطاهْبق  ااكشطٍقيويبيي ذَضزگي،

ن هطثَعِ ٍ َگيطق كٌٌسُ ّبق قيويبيي ٍ هكبًيؿ، ذَال ٍ سئَضق ضٍئيي قسى فلعار، خلPH-دشبًؿيل

ذَال آًْب، هحبفظز آًسق، كبسسق، آظهبيكبر ذَضزگي، دَقف ّبق آاي ٍ هؼسًي ٍ فلعق، ه بٍهز 

 بق قيويبيي، اكؿيساؾيَى ٍ ذَضزگي زض زهبق ثبال.فلعار زض ه بثل هحيظ ّ

 هٌابغ:

1- H.H. Uhlig, "Corrosion and Corrosion Control", Third ed., John Wiely. 

2- J.M. West, "Electrodeposition and Corrosion Processes", Van Norstrand Reinhold. 
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 كزيستالَگزافي
  2      :    تؼذاد ٍاحذ

 :           ًظطق ذًَع ٍاح

 قيوي فيعيك ديكطفشِ، قيوي هؼسًي ديكطفشِ            :    پیطٌیاس

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

 ثلَض: هكرهبر فيعيكي ٍ ًحَُ ضقس ثلَضّب. -1

س بضى: س بضى ثلَض ٍ قيكِ ثلَضق، ّفز ؾيؿشن ثلَضق، قجكِ ّبق ثطاٍُ، گطٍّْبق ً غِ اق، س بضى  -6

 اًسيؿْبق هيلط. الٍُ، گطٍّْبق فضبيي،

سَايس ٍ ذَال دطسَّبق ايكؽ، سكفبم كٌٌسُ ّب، فيلشطّب، سَايس اقؼِ ااكشطًٍي، سَايس اقؼِ ًَسطًٍي  -2

 خصة اقؼِ ًَسطًٍي.

ضاثغِ ثطاگ، دطاـ سَؾظ ثلَضّبق ح ي ي، اًش بل فَضيِ، هككل  ،(Reciprocal)دطاـ: قجكِ ٍاضًٍِ  -5

 يسل، اثط زهب زض دطاـ.فبظ زض اهَاج ثبظسبثيسُ قسُ، قبًَى فط

ضٍقْبق سدطثي دطاـ ثلَضّب: ؾبذشوبى اٍااس، هكرهبر زيفطاكشَضهشط، ضٍـ ثلَض هشحط  ٍ  -9

، ضٍـ حطكز قساهي ضٍـ دَزض، زيفطاكشَهشط (Weissenberg)زٍضثيٌْبق ػكبؾي ٍايعًجطگ 

 اسَهبسيك ٍ سك ثلَض.

دبسطؾَى سؼييي فبظ ثغَض هؿش ين،  ضٍقْبق هحبؾجبسي ؾبذشوبى ثلَضق: ضٍـ اسوْبق ؾٌگيي، ضٍـ -2

 ضٍـ ؾؼي ٍ ذغب، اؾشفبزُ اظ كبهذيَسط هحبؾجبر هطثَط ٍ ثطضؾي آهبضق ًشبيح حبنلِ.

 هغباؼِ ٍ ثطضؾي ؾبذشوبى ثلَضق ثطذي سطكيجبر آاي ٍ هؼسًي. -7

 

 هٌابغ:

1- J.P. Glusker, K.N. Trueblood, "Textbook of Crystal Structure Analysis". 
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2- M. Ladd, R. Palmer, "Structure Determination by X-Ray Crystallography". 

3- C.H. Stout and L.H. Jensen, "X-ray Structure Determination". 

4- P.J. Brown and J.B. Forsyth, "The Crystal Structure of Solids". 

5- "International Tables for X-ray Crystallography", Vbol I, II, III and IV. 

 

 

 

 الكتزٍضیوي صٌؼتي
   2             تؼذاد ٍاحذ:  

 :                 ًظطق ٍ ػوليًَع ٍاحذ

 :                     ًساضزپیطٌیاس

 ؾبػز( زٍ ٍاحس 26ًظطق: )-ااف

 

ٍق زاًف ّسايز ااكشطيكي ًيط Electrolysisقيوي ًظطق: قبًَى فبضازُ، ثطقكبفز، هرشهطق اظ ااكشطٍ -3

 ًكبًيسى ٍ اًح ل فلعار. (Polarization)ٍ هؼبزالر اًطغق، )كبضهبيِ(، قغت گطايي 

دباليف ثب ثط   (Electroformingقكل يبثي ثب ثط  ) (Electroplating)ثطقكبفز: آثكبضق ثب ثط   -6

ً طُ، هؽ، ضٍق، كطم، كباين،  (Electrowinning))هؽ، ً طُ، ع ، ؾطة، ًيكل، قلغ(، ثط  ضثبئي 

ثطقكبفز ًوكْب زض سْيِ: كلط، ؾَز، ّباشَغًَضّبق دشبؾين اؾيس كلطيسضيك، آة غٍال، كلطٍضزٍقَ، 

 اكؿيس ٍ احيبء سطكيجبر قيويبيي هْن.

ثطقكبفز ًوكْبق گساذشِ: انَل ًظطق ّسايز ااكشطيكي ٍ دشبًؿيل ًوكْبق گساذشِ، سْيِ آاَهيٌين،  -2

 ق ؾطة.هٌيعين، ايشين، فلعار قليبيي، آايبغّب

( انَل كلمي ثطقمبشضق، ااكشطٍزّمبق ههمطفي )همث ً گطافيمز زض سَايمس        Electrothermicsثطقبشضق ) -5

 آاَهيٌيَم(، كطثَض كلؿين، ؾيبًبهيس، كطثَض ؾيليؿين، آاَهيي گساذشِ.

 : انَل ًظطق سرليِ ااكشطيكي زض گبظّب، سْيِ، سثجيز اظر.قيوي گبظّبااكشطٍ -9

 ظطق، ؾطػز ضًگ ظزى، حفبظز كبسسق.ضًگ ظزى فلعار: انَل ً -2

 ثبسطق ّب: ًَع اٍل ٍ زٍم ٍ ثبسطق ّبق ؾَذشي -7

 ثبظزيس اظ يك كبضگبُ آثكبضق ٍ كبضذبًِ آاَهيٌين يب ثبسطق ؾبظق. -2

 ؾبػز( 26) ػولي: -ة
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ٍ  سْيِ ٍ فطهَالؾيَى قميويبيي ٍ اًدمبم فطآيٌمس ّمبق ااكشطٍقميويبيي      هَاز هَضز ًيبظ زض نمٌبيغ ااكشط

 ب اؾشفبزُ اظ آًْب.نٌؼشي ث

 هٌابغ:
1- P. ِDelahay, "Applied Electrochemistry". 

2- C. L. Montell, "Electrochemical Engineering". 

 

 

 

 ضیوي آب
 2     :    تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق      :      ًَع ٍاحذ

 پیطٌیاس:              ضیوي فیشيك پیطزفتِ

 ؾبػز( 52ؼ: )ؾطفهل زض

بض هَاكَاي ٍ زؾشِ خوؼي هَاكَاْبق آة، سكطيح هَاكَل ثط اؾبؼ ٍيػگي هَاكَاي آة، ؾبذش

سدطثي، اًطغق سككيل، اثؼبز هَاكَاي، اضسؼبقبر هَاكَاي، ذَال ااكشطيكي، ه بيؿِ اًطغيْبق هَاكَاي، 

 ااگَّبق ااكشطًٍيكي، هؼبزالر هَخي زقيق ٍ هحبؾجبر ذَال فيعيكي، سَظيغ ثبض ااكشطيكي.

ذَال  Xَْم ؾبذشبض آة زض حباز هبيغ، ًشبيح دطاـ ذَال آة زض حباز هبيغ: هف

، ذَال ًَضق، ذَاني كِ ثؿشگي ثِ ؾطػز سغييط NMRسطهَزيٌبهيكي، ثبثز زق ااكشطيك ٍ عيف 

 هحل هَاكَاْبق آة زاضًس )گطاًطٍهطق ....(عيف اضسؼبقي ٍ دطاـ ًَسطٍى آة.

ال سطهَزيٌبهيكي، ضاثغِ ذَ (،Virial)ثربض آة: ًيطٍّبق ثيي هَاكَاي، هٌكبء ضطيت ٍيطيبل 

 حدن، فكبض، اًطغق حطاضسي.

يد: ؾبذشبض يد، هَقؼيز اسوْبق اكؿيػى، هَقؼيز اسوْبق ّيسضٍغى، زاهٌِ ّبق اضسؼبقبر حطاضسي، 

 .....ذَال ااكشطيكي ٍ ذطز ًفَشق يد، ذَال عيفي يد، ديًَس ّيسضٍغًي. 2ٍ  6ٍ  3دليوطّبق يد، 

، هحلَاْبق غيط ااكشطٍايز، Clathrateهشطيك، ّيسضاسْبق هحلَاْبق آثي: ّيسضاسْبق اؾشَضيكيَ

 NMRهحلَل ااكشطٍايز ؾبزُ، سطهَزيٌبهيك ّيسضاؾيَى، ً ل ٍ اًش بل يًَْب زض آة، عيف هبزٍى قطهع 

اّويز آة  .(Disperse Systems)آة زض هحلَاْبق آثي، هحلَاْبق هبكطٍهَاكَاي هٌظَهِ ّبق دطاكٌسُ 

 ي ٍ حيبسي.زض دسيسُ ّبق ضٍظهطُ نٌؼش

 هٌابغ:
1- K.S. Davis, "Water the Mirror of Science". 



 88 

2- D. Eisenberg and W. Kauzmatn, "Structure and Properties of Water". 

3- S. Volumes, F. Franks, "Water a Comprehensive Treatise". 

 

 

 

 

 

 هباحث ًَيي در ضیوي فیشيك

 2   :        تؼذاد ٍاحذ

 ًظطق   :        ًَع ٍاحذ

 :              پیطٌیاس

 

قيوي فيعيك ٍ ثطضؾي هد ر ٍ كشت هؼشجط زض ظهيٌِ  ضقشِ سسضيؽ آذطيي ديكطفشْبق ػلوي زض

 ّبق هرشلف قيوي فيعيك. 
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 سویٌار

 3 تؼذاد ٍاحذ:             

  ًظطق ٍ ػوليًَع ٍاحذ:                 

 ضزًساپیطٌیاس:                      

 

 ثح  زض هَضز هغباجي خسيس اظ قيوي هطسجظ ثب دبيبى ًبهِ زاًكدَ.
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 اربزديهباحث ًَيي در ضیوي ك

 2   :        تؼذاد ٍاحذ

 :           ًظطقًَع ٍاحذ

 :              پیطٌیاس

 

لف تذریس آخریي پیشرفتْای شیوی کارتردی ٍ تررسی هجالت ٍ کتة هعتثر در زهیٌِ ّای هخت

 ٍ کارترد ّای آى ، شیوی سثس ، شیوی سٌجی ، تیَشیوی (. DOE شیوی کارتردی )

 هٌبثغ: كليِ هد ر ػلوي ٍ ثيي ااوللي ٍكشبة ّبق سبظُ زض ظهيٌِ ّبق هرشلف قيوي كبضثطزق 
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 نانو شيمی

 3تعذاد ٍاحذ:  

 ًَع ٍاحذ: ًظری

 _پیشٌیاز: 

 سرفصل درس :

 صری از ًاًَ هَاد، اًَاع آًْا ٍ هقذهِ ای تر ًاًَ تکٌَلَشی فصل اٍل: تاریخجِ ی هخت

 فصل دٍم: هعرفی ًاًَ، تعریف ساختارّای ًاًَ هقیاس،علَم شیوی هَاد ًاًَ

 فصل سَم: درخت فٌاٍری ًاًَ، تکٌیک ّا در تْیِ ًاًَ ساختارّا

 رد ّای ًاًَ ررات طال فصل چْارم: ساختار ًاًَ ررات  ٍ رٍشْای تْیِ، رٍشْای شٌاسایی ساختار ٍ کارت

فصل پٌجن: هطالعِ شیوی تک الیِ ّای خَد آرا، ساختار ،رٍشْای تْیِ ، رٍشْای شٌاسایی ساختار ٍ 

 کارترد تک الیِ ّای آلی هستقر رٍی سطح دٍ تعذی طال در شیوی اصالح سطح

 فصل ششن: اتصال تیَهَلکَلْا تِ ًاًَ ررات )سطح دٍ تعذی ٍسِ تعذی طال(

 رتي ًاًَ تیَب ّا، سٌتس، رٍشْای اصالح سازی ٍ کارترد آًْافصل ّفتن: ک

فصل ّشتن: هعرفی دستگاّْای هَرد استفادُ در شٌاسایی ساختار، هَرفَلَشی، اًذازُ ررات ٍ تجسیِ 

 سطَح
References: 

13. Nanoparticles (from theory to application)                

       by: Gunter Schimid 

14. Nanoscale (Issues and perspectives for the nano century    

 by: Nigel M. de S. Cameron & M. Ellen Mitchell 

15. Carbon Nanotubes (Properties and Applications)               

 by: Michael J. O'Conell 

16. Nanoscopic Materials (size-dependent phenomen)  

     by :Emil Roduner 

 


