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 آنالیس دستگاهي درس طرح

 ای حزفِ دکتزی  -دارٍسبسی: تحصیلی هقغع ٍ رضتِ                                            آًبلیش دستگبّی : درس کذ ٍ ًبم

 ارٍهیِ دارٍسبسی داًطکذُ: بزگشاری هحل        : بزگشاری سبعت ٍ ٍسر 

 هحوذرضب ٍردست دکتز :درس هسئَل                      :درس ارائِ سهبى

  تجشیِ ٍ ضیوی آلی ضیوی : ًیبس پیص             3تعذاد ٍاحذ:                 دکتز کَّکي –دکتز الْیبری  – ٍردست دکتز  :هذرس

 : كلي اهداف

 گیزی دستگبّیآضٌب سبختي داًطجَ بب هببًی ٍ قَاًیي هزبَط بِ رٍضْبی اًذاسُ -

 هقذار ٍ ضٌبسبیی هَاد دارٍییکسب هْبرت در تعییي  -

 آهبدگی بزای درک ٍ گذراًذى درٍس کٌتزل کیفیت ٍ کٌتزل فیشیک ٍ ضیویبیی دارٍّب -

 ّبی تحقیقبتی در سهیٌِ ّبی هختلف علَم دارٍییًبهِآهبدگی بزای اًجبم پبیبى -

 :درس شرح

ببضذ. استفبدُ اس دستگبّْبی پیطزفتِ آًبلیش هیسز ًوی آًبلیش دارٍّب ٍ تعییي هقذار هَاد دارٍیی هَجَد در فزاٍردُ ّبی دارٍیی بذٍى

کٌٌذ ٍ ّوچٌیي ًحَُ استفبدُ اس ایي دستگبّْب اس ّبی هختلف کِ دستگبّْبی آًبلیش بزاسبس آًْب کبر هیلذا فزاگیزی تئَری

 گزدد. هغبلبی است کِ در ایي درس تذریس هی

 اختصاصي اهداف

 : بتَاًٌذ دٍرُ عی اس پس داًطجَیبى

 اصَل ٍ هببًی ّز یک اس رٍضْبی دستگبّی ٍ کبربزد آًْب را بیبى کٌذ.داًطجَ ببیذ  -1

 داًطجَ ببیذ اصَل هزبَط بِ ضٌبسبیی ٍ تعییي هقذار هَاد ضیویبیی ٍ دارٍیی بب استفبدُ اس دستگبّْب را بیبى ًوبیذ. -2

 :محتوي 

 هقذهِ ٍ عبقِ بٌذی رٍضْب -1

 کلیبت عیف سٌجی -2

 ٍ فلَرسبًس ٍ فسفز سبًس( UV-Visعیف سٌجی هَلکَلی ) -3

 کلیبت رفزاکتَهتزی ٍ پالریوتزی -4

 عیف بیٌی اتوی -5



 رٍضْبی جذاسبسی -6

7- HPLC 

8- GC 

9- IR 

11- NMR 

 اسیکتزٍسکَپی جزهی   -11

 :آموزشي كمك وسائل و ابسار 

 پزصکتَر ٍیذئَ -بزد ٍایت -

 تدريس روش 

 .بَد خَاّذ غبلب رٍش استبد تَسظ تذریس ٍ حضَری صَرت بِ ّب کالس -

 .ًوَد خَاٌّذ هطبرکت کالس هببحث در داًطجَیبى کالسی بحث ٍ هسئلِ عزح بب درس خالل در -

 .ًوَد خَاّذ کوک درس پیچیذُ هفبّین تفْین بِ هبحث ّز پبیبى در توزیي حل -

 دانشجو: تكالیف و وظايف

 .درس کالس در حضَر -

 .کالس در ضذُ هغزح ّبی بحث در هطبرکت -

 .هزبَعِ جلسبت در فعبل هطبرکت ٍ توزیي حل -

 .درس جلسِ ّز در کَئیش بزای آهبدگی -

 دانشجو: ارزشیابي شیوه

   %5   ّب توزیي حل ٍ ّب بحث در فعبل هطبرکت ٍ کالسی ًظن -

 %21   تزم هیبى اهتحبى -

 %65 تزم   پبیبى اهتحبى  -

  %11   ارائِ سویٌبر -

  ( References):اصلي ابعمن

 

 دًٍبلذٍست -صَل تجشیِ دستگبّی تبلیف داگالس اسکَکا 

 ًگزضی بز عیف سٌجی تبلیف پبٍیب 

 کزٍهبتَگزافی ٍ عیف سٌجی تبلف دکتز عببس ضفیعی 

 هقذهِ ای بز الکتزٍضیوی تجشیِ ای دکتز سیذ هْذی گالبی 

 Braun R.D, Introduction to Chem Analysis Mc Graw Hill 1993 

 


