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 .سرفصل پیوست شده است-بلی ؟مي باشددارای سرفصل مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوری  آيا درس مذکور

      درصد 0:   با دروس موجود در دانشكده ميزان همپوشاني الف(                                                    

 :می باشددرس پيشنهادی جديد 

 درصد 0با ساير دروس دانشگاه :  ميزان همپوشاني ب(                                                    
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 2222212کد درس:     2 تعداد واحد:    کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی نام درس:
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 .است یالزام هفته در ساعت کی نیتمر حل

 

 کلمه( 033توجيه و ضرورت ارائه درس: )حداکثر 
 یخاص گاهیجا از دارد، یداروساز و یمیش یمهندس ،یمیش رشته یها شیگرا تمام انیدانشجو یبرا که یادیز اریبس تیاهم لیبدل یآل باتیترک ییشناسا

 یها روش با شدن آشنا ضمن انیدانشجو درس نیا در. ره کارشناسی امری ضروری می باشددر دو با این موضوع و آشنایی مقدماتی باشد یم برخوردار

 یبعد گام در. گرفت ندخواه فرا را یجزئ چند ای و دو یها مخلوط کیتفک نیهمچن و یساز خالص نحوه بات،یترک یجداساز و ییشناسا یبرا کیکالس

 .شد خواهند آشنا یآل باتیترک انواع ییشناسا یبرا مدرن و قیدق ییابزارها بعنوان یسنج فیط مختلف یها روش با انیدانشجو
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  :(جداشود "،  "با  به صورت مداوم نوشته شده و موارد) سرفصل درس

اشاره به قوانین  ، (Uv-Vis)طیف سنجی فرابنفش و مرئی،چگونگی انتقال الکترون در ناحیه  شناسایی به روش های طیف سنجی، شناسایی به روش کالسیک،

با استفاده از جدول  طول موج ماکزیممفضایی روی طول موج جذب ترکیبات آلی، الگوهای کرموفوری، محاسبه ی -حاکم بر جذب و اثرات الکترونی 

Woodward، طیف سنجی مادون قرمز(IR) ، ،رابطه ی طول موج های  اصول حاکم بر جذب و مقدمه ای بر چگونگی تغییرات ارتعاشی در ناحیه ی مادون قرمز

طیف سنجی رزونانس مقدمه و تئوری  ( ،NMRطیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته ای ) ،جذب شده با ساختار مولکولی دسته های مختلف ترکیبات آلی

آنالیز  شیمیایی و مغناطیسی، معادل بودن جابجایی پروتون روی هترواتم ها، اسپین،-کوپالژ)جفت شدن( ساده اسپین جابجایی شیمیایی، مغناطیس هسته ای،

مقدمه ای بر طیف سنجی  معرفهای جابجایی، اسپین، -الگوهای درجه اول و نمونه های ساده ای از سامانه های غیر درجه اول،دکوپالژ)واجفت شدن( اسپین

تعیین  ، تئوری، (MASS)یف بینی جرمی، ط31کربن  NMR، تفسیر طیف های 31کربن  NMRجابجایی شیمیایی در  ،31رزونانس مغناطیس هسته ای کربن 

 نتیجه گیری. ،بررسی طیف های جرمی ترکیبات آلی نوآرایی، قواعد جزء به جزء شدن، فرمول مولکولی،
 

                                           )به ترتيب نام نويسندگان، عنوان، ناشر، سال انتشار، نوبت چاپ( مشخصات کامل مهمترین مراجع مورد استفاده 
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