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 داروسازی ای حرفه دکترای پنجم ترم دانشجویان: مخاطبانآنالیز دستگاهی نظری                 : درس عنوان

 شیمی آلی: نیاز پیش درس                    نظری واحد 2: واحد نوع و تعداد

         01-01دوشنبه  : مشاوره ساعت                    8-01 شنبهسه  : درس ارائه زمان

 واحد( 0)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

 NMRحاالت و عدد کوانتمی اسپین هسته و عناصر فعال در  .0

 ، حاالت اسپین و پدیده رزونانسNMRاصول دستگاهی  .2

 ، تغییر مکان شیمیایی و اثر شیلدینگNMRهای حالل .3

 معادل بودن شیمیایی، انتگرال، اثر شیلدینگ محلی، اثر آنیزوتروپی .1

 ، مثلث پاسکالn+1اسپلتینگ و قاعده  .5

 مکانیسم کوپالژ و انواع کوپالژثابت کوپالژ،  .1

 های دیاستریوتوپیککوپالژ در ترکیبات آروماتیک، کوپالژ در سیستم، کوپالژ پروتون نامستقر .7

13)03-ای کربنطیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته .8
C-NMR)  

 (، انواع ارتعاشات کششی و خمشیIRاصول طیف سنجی مادون قرمز) .9

 ها در آلکانها، آلکنها، آلکینها، الکل IRطیف سنجی  .01

 در ترکیبات آروماتیک IRطیف سنجی  .00

 ، آمینها، آلکیل هالیدهاداردر ترکیبات کربونیل IRطیف سنجی  .02

 (MSاصول طیف سنجی جرمی) .03

 طیف سنجی جرمی آلکانها، آلکنها، آلکینها  .01

 داراترها و ترکیبات کربونیلها، فنولها، طیف سنجی جرمی الکل .05

 هالیدهاآلکیلو  ترکیبات نیترو، نیتریلها، آمینطیف سنجی جرمی  .01
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 اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 همنجلسه 

 خمشی و کششی ارتعاشات انواع ،(IR)قرمز مادون سنجی طیف اصول هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 نقش جرم اتمی و طول پیوند را توضیح دهد.اصول طیف سنجی مادون قرمز و  -9-0

 انواع ارتعاشات کششی متقارن و نامتقارن و خمشی را شرح دهد. -9-2

 جلسه دهم

 ها نها، آلکنها، آلکینها، الکلدر آلکا IRطیف سنجی  هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 را شرح دهد.ها الکل و آلکنها، آلکینهاآلکانها، انواع ارتعاشات کششی و خمشی در  -01-0

  تفسیر کند. هاالکل و آلکانها، آلکنها، آلکینهاهای مربوط به هریک از ترکیبات طیف -01-2

 دهمزایجلسه 

 در ترکیبات آروماتیک IRطیف سنجی  هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 را شرح دهد. ترکیبات آروماتیکانواع ارتعاشات کششی و خمشی در  -00-0

 آروماتیک تفسیر کند.های مربوط به ترکیبات طیف -00-2
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 جلسه دوازدهم

 و آلکیل هالیدها هادار، آمیندر ترکیبات کربونیل IRطیف سنجی  هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 شرح دهد.را  هاآمین و دارترکیبات کربونیلانواع ارتعاشات کششی و خمشی در  -02-0

 در تغییر عدد موج را توضیح دهد.رزونانس، حلقوی شدن، پیوند هیدروژنی نقش  -02-2

 و آلکیل هالیدها تفسیر کند. هادار، آمینکربونیلهای مربوط به ترکیبات طیف -02-3

 دهمسیزجلسه 

 آلکینها( و طیف سنجی جرمی آلکانها، آلکنها، MSاصول طیف سنجی جرمی) هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 شرح دهد.را  (MSاصول طیف سنجی جرمی) -03-0

 را توضیح دهد.طیف سنجی جرمی در های مختلف کلر و برم تفاوت ایزوتوپ -03-2

 را توضیح دهد.طیف سنجی جرمی در  آلکینها و آلکانها، آلکنهاشدن  شکستهنحوه های شایع و روش -03-3

 

 دهمچهارجلسه 

 طیف سنجی جرمی آلکانها، آلکنها، آلکینها هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در
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 را تفسیر نماید. آلکینها و آلکانها، آلکنهاهای جرمی طیف -01-0

 را توضیح دهد.طیف سنجی جرمی در  آلکینها و آلکانها، آلکنهاهای شایع و نحوه شکسته شدن روش -03-3

 

 دهمپانزجلسه 

 داراترها و ترکیبات کربونیل ها،فنول ها،طیف سنجی جرمی الکل هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

را توضیح طیف سنجی جرمی در  دارها، اترها و ترکیبات کربونیلالکلهای شایع و نحوه شکسته شدن روش -05-0

 دهد.

 دار را شرح دهد.ترکیبات کربونیلقاعده مک الفرتی در  -05-2

 دهمشانزجلسه 

 هالیدهاها، ترکیبات نیترو، نیتریل و آلکیلآمینطیف سنجی جرمی  هدف کلی:

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

طیف سنجی جرمی در هالیدها ها، ترکیبات نیترو، نیتریل و آلکیلآمینهای شایع و نحوه شکسته شدن روش -05-0

 توضیح دهد. را

 را تفسیر نماید.هالیدها ها، ترکیبات نیترو، نیتریل و آلکیلآمینهای جرمی طیف -01-2

 :منابع

1. Pavia, Lampman, Kriz, Vyvyan; Introduction to spectroscopy, 4th
 edition, 2015. 

2. Silverstein, Spectroscopic identification of organic compounds, 7
th

, 2005. 

3. L.D. Field, S. Sternhell, J.R. Kalman; Organic structures from spectra, 3
rd

 edition, 2002.  
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 کروماتوگرافی و طیف سنجی، دکتر عباس شفیعی -1

 ، دکتر عباس شفیعیای یک بعدی و دو بعدیطیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته -5

 

 :تدریس روش

 بورد وایتویژواالیزر،  :آموزشی کمک وسایل

سهم از نمره کل  روش آزمون

 )برحسب درصد( 

 ساعت تاریخ 

   درصد 01 کتبی  کوئیز

   درصد 11 - ترم میان

   درصد 11 کتبی  ترم یانپ

حضور فعال در 

 کالس

- -   
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 داروسازی 2کالس شماره  محل برگزاری:عنوان درس: روشهای آنالیز دستگاهی نظری                                                        

 عنوان درس نام مدرس ساعت تاریخ ایام هفته جلسه

آبادیدکتر علی 8 -01 21/1/98 سه شنبه 1  (، انواع ارتعاشات کششی و خمشیIRاصول طیف سنجی مادون قرمز) 

8 -01 2/7/98 سه شنبه 2 آبادیدکتر علی   ها در آلکانها، آلکنها، آلکینها، الکل IRطیف سنجی  

8 -01 9/7/98 سه شنبه 3 آبادیدکتر علی   در ترکیبات آروماتیک IRطیف سنجی  

8 -01 01/7/98 سه شنبه 4 آبادیدکتر علی   هادار، آمیندر ترکیبات کربونیل IRطیف سنجی  

8 -01 23/7/98 سه شنبه 5 آبادیدکتر علی   ( MSاصول طیف سنجی جرمی) 

8 -01 31/7/98 سه شنبه 6 آبادیدکتر علی   طیف سنجی جرمی آلکانها، آلکنها، آلکینها 

8 -01 01/8/98 سه شنبه 7 آبادیدکتر علی   داراترها و ترکیبات کربونیل ها،فنول ها،طیف سنجی جرمی الکل 

8 -01 20/8/98 سه شنبه 8 آبادیدکتر علی   ها و آلکیل هالیدهانیتریل ها، نیتروها،در آمینطیف سنجی جرمی  

8 -01 28/8/98 سه شنبه 9  NMRحاالت و عدد کوانتمی اسپین هسته و عناصر فعال در  دکتر دادگر 

8 -01 5/9/98 سه شنبه 11  ، حاالت اسپین و پدیده رزونانسNMRاصول دستگاهی  دکتر دادگر 

8 -01 02/9/98 سه شنبه 11  مکان شیمیایی و اثر شیلدینگ، تغییر NMRهای حالل دکتر دادگر 

8 -01 09/9/98 سه شنبه 12  معادل بودن شیمیایی، انتگرال، اثر شیلدینگ محلی، اثر آنیزوتروپی دکتر دادگر 

8 -01 21/9/98 سه شنبه 13  ، مثلث پاسکالn+1اسپلتینگ و قاعده  دکتر دادگر 

8 -01 3/01/98 سه شنبه 14  کوپالژ و انواع کوپالژثابت کوپالژ، مکانیسم  دکتر دادگر 

8 -01 9/01/98 سه شنبه 15  های دیاستریوتوپیککوپالژ در ترکیبات آروماتیک، کوپالژ در سیستمکوپالژ پروتون نامستقر،  دکتر دادگر 

8 -01 07/01/98 سه شنبه 16  دکتر دادگر 
13C-NMR 

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

:ارسال تاریخ                                  : ارسال تاریخ                                 : تحویل تاریخ  

 


