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 داروسازی ای حرفه دکترای هفتم ترم دانشجویان: مخاطبان               نظری  -2آنالیز دستگاهی : درس عنوان

 یرنظ -1دستگاهی  زیلآنا: نیاز پیش درس                    نظری واحد 2: واحد نوع و تعداد

         14-16شنبه سه : مشاوره ساعت                    10-12 هاشنبهدو : درس ارائه زمان

 واحد( 1)آبادی علی علیرضا دکتر: مدرس

 

( و IRمادون قرمز) (،NMRای)های طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هستهروش با آشنایی :درس کلی هدف

    (، نحوه بکارگیری و استفاده از روش طیف سنجی جهت شناسایی و آنالیز ترکیبات شیمیایی و داروییMSجرمی)

 :جلسات کلی اهداف

 ، حاالت اسپین و پدیده رزونانسNMRاصول دستگاهی  .1

 ، تغییر مکان شیمیایی و اثر شیلدینگNMRهای حالل .2

 معادل بودن شیمیایی، انتگرال، اثر شیلدینگ محلی، اثر آنیزوتروپی .3

 ، مثلث پاسکالn+1اسپلتینگ و قاعده  .4

 مکانیسم کوپالژ و انواع کوپالژثابت کوپالژ،  .5

 کوپالژ درآلکنها، کوپالژ آلیلی و کوپالژهای دوربرد .6

 ها و پدیده تبادل پروتونها و آمینکوپالژ پروتون نامستقر در الکل .7

 های دیاستریوتوپیککوپالژ در ترکیبات آروماتیک، کوپالژ در سیستم .8

13)13-ای کربنطیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته .9
C-NMR)  

 

 اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

  اول جلسه

 ، حاالت اسپین و پدیده رزونانسNMRاصول دستگاهی  :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 را شرح دهد. NMRاصول دستگاه  -1-1
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 پدیده رزونانس را شرح دهد. -1-2

 میدان خارجی، فرکانس الرمور و نسبت ژیرومگنتیک را شرح دهد.مفاهیم  -1-3

ومدجلسه   

 ، تغییر مکان شیمیایی و اثر شیلدینگNMRهای حالل :کلی هدف
 

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 را توضیح دهد. NMRویژگیهای الزم یک حالل  -2-1

 .نام ببردرا  NMRهای رایج در حالل -2-2

 جابجایی شیمیایی را شرح دهد. مفهوم -2-3

 مفهوم اثر شیلدینگ را شرح دهد. -2-4

 مسوجلسه 

 معادل بودن شیمیایی، انتگرال، اثر شیلدینگ محلی، اثر آنیزوتروپی هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 مفهوم معادل بودن شیمیایی را توضیح دهد. -3-1

 داده و نحوه استفاده از آن را توضیح دهد.مفهوم انتگرال را شرح  -3-2

 اثر شیلدینگ محلی را شرح دهد. -3-3

 اثر آنیزوتروپی را توضیح دهد. -3-4
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 های دارای اثر آنیزوتروپی را بشناسد.گروه -4-5

 مراهچجلسه 

 ، مثلث پاسکالn+1اسپلتینگ و قاعده  هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 اسپلتینگ را توضیح دهد. مفهوم -4-1

 را توضیح دهد. n+1قاعده   -4-2

 مثلث پاسکال را شرح دهد. -4-3

 مپنججلسه 

 ثابت کوپالژ، مکانیسم کوپالژ و انواع کوپالژ هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 را توضیح دهد. ثابت کوپالژمفهوم  -5-1

 های کوپالژ را شرح دهد.مکانیسم -5-2

 را شرح دهد.)مستقیم، ویسینال و ژمینال(  انواع کوپالژ -5-3

 مششجلسه  

 کوپالژ درآلکنها، کوپالژ آلیلی و کوپالژهای دوربرد هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در
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 نحوه کوپالژ در آلکنها)باند دوگانه( را توضیح دهد. -6-1

 کوپالژ آلیلی را شرح دهد. -6-2

 را شرح دهد. کوپالژ دوربرد -6-3

 متفجلسه ه 

 ها و پدیده تبادل پروتونها و آمینکوپالژ پروتون نامستقر در الکل هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 ها را توضیح دهد.نحوه کوپالژ هیدروژن گروه هیدروکسی در الکل -7-1

 توضیح دهد.نحوه کوپالژ هیدروژن گروه آمینی را  -7-2

 را شرح دهد. ها آمین پروتون در الکلها و پدیده تبادل -7-3

 مهشتجلسه 

 های دیاستریوتوپیککوپالژ در ترکیبات آروماتیک، کوپالژ در سیستم هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 نحوه کوپالژ در ترکیبات آروماتیک و هتروآروماتیک را توضیح دهد. -8-1

 های هوموتوپیک، انانتیوتوپیک و دیاستریوتوپیک را توضیح دهد.مفهوم هیدروژن -8-2

 های هوموتوپیک، انانتیوتوپیک و دیاستریوتوپیک را شرح دهد.نحوه کوپالژ در هیدروژن -8-3

 همنجلسه 
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13)13-ای کربنطیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته هدف کلی:
C-NMR)  

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

1های کلی طیف تتفاو -9-1
HNMR  13و

CNMR .را توضیح دهد 

  بیان کند.طیف کربن  رد اهای عاملی رز گروهاهریک وده تقریبی حدم -9-2

 .فعال را توضیح دهد یاههسته کربن با سایر هسته ژکوپال -9-3

 ضیح دهد.وت واجفت شده را و نژت شده با هیدروفکربن ج مفهوم طیف -9-4

 

 :منابع
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 1393، کروماتوگرافی و طیف سنجی، دکتر عباس شفیعی -2

 1389، ، دکتر عباس شفیعیای یک بعدی و دو بعدیطیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته -3

 :تدریس روش

 بورد وایتپاورپوینت، ویژواالیزر،  :آموزشی کمک وسایل

سهم از نمره کل  روش آزمون

 )برحسب درصد( 

 ساعت تاریخ 

   درصد 10 کتبی  کوئیز

   درصد 40 کتبی  ترم یاناپ

   - - حضور فعال در کالس
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 داروسازی 9کالس شماره  عنوان درس: روشهای آنالیز دستگاهی نظری                                                        محل برگزاری:

 عنوان درس نام مدرس ساعت تاریخ ایام هفته جلسه

هبوشند 1  IRسنجی طیف  ادیبیدکتر  12-10 15/11/97 

هبوشند 2 ادیبیدکتر  12-10 29/11/97   IRسنجی طیف  

هبوشند 3 ادیبیدکتر  12-10 6/12/97   IRسنجی طیف  

هبوشند 4 ادیبیدکتر  12-10 13/12/97   IRسنجی طیف  

هبوشند 5 ادیبیدکتر  12-10 20/12/97   MSسنجی طیف  

هبوشند 6 ادیبیدکتر  12-10 27/12/97   IRسنجی طیف  

هبوشند 7 ادیبیدکتر  12-10 19/1/98   IRسنجی طیف  

ادیبیدکتر   9/2/98 بهنشدو 8  IRسنجی طیف  

هبوشند 9  ، حاالت اسپین و پدیده رزونانسNMRاصول دستگاهی  آبادیدکتر علی 12-10 16/2/98 

هبشنپنج 10  ، تغییر مکان شیمیایی و اثر شیلدینگNMRهای حالل آبادیدکتر علی 10-8 19/2/98 

هبشنپنج 11  معادل بودن شیمیایی، انتگرال، اثر شیلدینگ محلی، اثر آنیزوتروپی آبادیدکتر علی 12-10 19/2/98 

هبوشند 12  ، مثلث پاسکالn+1اسپلتینگ و قاعده  آبادیدکتر علی 12-10 23/2/98 

هبوشند 13  ثابت کوپالژ، مکانیسم کوپالژ و انواع کوپالژ آبادیدکتر علی 12-10 30/2/98 

نجشنبهپ 14  کوپالژ درآلکنها، کوپالژ آلیلی و کوپالژهای دوربرد آبادیدکتر علی 12-10 2/3/98 

هبوشند 15  ها و پدیده تبادل پروتونها و آمینکوپالژ پروتون نامستقر در الکل آبادیدکتر علی 12-10 6/3/98 

هبوشند 16  های دیاستریوتوپیککوپالژ در ترکیبات آروماتیک، کوپالژ در سیستم آبادیدکتر علی 12-10 13/3/98 

 (13C-NMR)13-ای کربنطیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته آبادیدکتر علی 10-12 20/3/98 هبدوشن 17

 دانشگاه:  EDOنام و امضا مسئول                    :گروه مدیر امضاي و نام                       : مدرس امضاي و نام

:ارسال تاریخ                                  : ارسال تاریخ                                 : تحویل تاریخ  

 


