
  
  

  )ـ شيمي تجزيه شيميمباحث ( نام دروس رديف

  انگليسيزبان   1

هــاي ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصــد ـ نســبت و تناســب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه :يكميت
هاي جبــري ـ ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

نظريــه م ـ آمار ـ ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاريتمعادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   آناليز تركيبي و احتمال).اعداد ـ 

هاي نقد ارتباط علي هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي:
  ـ تضعيف استدالل)

  (كل فصل مطالعه شود).تحليلي 
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

 ل:شامارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي

  شيمي تجزيه پيشرفته  3

اصطالحات و تعاريف رايج در آمار ـ انواع خطا ـ ارتباط بين خطــاي ( آمار و خطا در شيمي تجزيه
ــان ( ــدود اطمين ــتاندارد ـ ح ــراف اس ــامعين و انح ــان Confidence limitن ــله اطمين ) و فاص

)Confidence intervalهاي آماري ـ آزمون ) ـ آزمونt ـ آزمون هاي آماري ـ آزمونF  ـ آزمــون
)هاي مشترك ـ آزمون مربع كاي رد داده )2 هــاي ـ انتشار خطا ـ ارقام با معني ـ خطــا در روش

  )دستگاهي ـ انواع حساسيت 
هاي بيان غلظت بر حسب هاي بيان غلظت بر حسب واحدهاي فيزيكي ـ راهراه( هاغلظت و محلول

ـ مفهوم نرماليته و ارتباط آن با موالريتــه ـ قــدرت يــوني ـ  )P(د وزنيواحدهاي شيميايي ـ درص
  )هاي تجزيه وزنيفعاليت ـ ضريب فعاليت ـ رابطه قدرت يوني و درجه تفكيك و ثابت تعادل ـ روش

 Proton Balance andتعريف اسيد و بــاز ـ موازنــه جــرم و موازنــه پروتــون (( اسيدها و بازها

Mass Balanceـ محاسبه ( pH هاي ها ـ قانون رقــت اســتوالد ـ محاســبه غلظــت گونــهمحلول
هــا در آب ـ نقطــه انحالل نمكحاصل از  pHمختلف در محلول اسيدهاي چند پروتوني ـ محاسبه 

)ـ بافرها ـ ظرفيت يا شدت بافر Isoelectrinc Pointايزوالكتريك  )  ـ اثــر رقــت محلــول روي
pH ر ـ تيتراسيون اسيد و باز ـ شناساگرها ـ انواع تيتراسيون اسيد و باز ـ اثر غلظت روي محلول باف

اســيدها و بازهــاي  هاي تيتراسيون ـ تيتراســيونمنحني تيتراسيون ـ اثر ثابت تفكيك روي منحني
هاي سازگار و ناسازگار ـ تجزيــه چند ظرفيتي ـ تيتراسيون مخلوط اسيدها ـ خطاي كربناتي ـ گونه

هاي اسيد و باز ـ كاربرد تيتراسيون اسيد و ها ـ خطا در تيتراسيونها ـ تجزيه فسفاتلوط كربناتمخ
)الكتريك حالل هاي غيرآبي ـ تاثير ثابت خود پرتون كافتي حالل ـ اثر ثابت ديباز در محيط )  ـ

  )اثر همتراز كنندگي 
هاي موثر بر اندازه ذرات در خالل فرآيند تشكيل رسوب ـ عوامــل ها ـ پارامترانواع رسوب( هارسوب

هاي آنها ـ عوامل ها و يونموثر بر لخته شدن كلوئيدها ـ انواع هم رسوبي ـ تعادالت مربوط به رسوب
تاثيرگذار روي حالليت يك نمك ـ اثر قدرت يوني ـ اثر يون مشترك ـ اثر يــون مشــترك و تشــكيل 

انحالل نمك كم محلول ـ اثــر آبكافــت بــر روي انحــالل يــك نمــك كــم  بر روي pHكمپكس ـ اثر 
پــذيري يــك نمــك كــم محلــول ـ در حضور ليگاند كمكي بر انحالل محلول ـ اثر تشكيل كمپكس

هاي هــاي تعــادل ـ تيتراســيونـ تركيــب ثابت  گيري جزء به جزءها به روش رسوبجداسازي يون
ختلف منحني تيتراسيون ـ عوامل موثر بر شــيب نمــودار ها در نقاط مرسوبي ـ محاسبه غلظت گونه

هــاي تشــخيص نقــاط پايــاني در تيتراســيون تيتراسيون در نقطه پاياني ـ شناساگرها ـ انــواع روش
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  )هاي رسوبيهاي هاليدها ـ خطا در تيتراسيونآرژنتومتري ـ تيتراسيون مخلوط
ـ  EDTAهاي تيتراســيون بــا ثابت تشكيل مشروط ـ منحني(  لكسومتريهاي كمپتيتراسيون

ــراي تيتراســيون ــواع روش EDTAهاي شناســاگر ب ــه در تيتراســيونـ ان ــار رفت ــه ك هاي هــاي ب
  )ـ تعيين سختي آب EDTAكمپلكسومتري با 

بندي تقسيم( هاي نوريدستگاهي و اجزاي دستگاهاي بر اصول شيمي تجزيه مقدمه
ش الكترومغناطيس ـ پارامترهاي موج ـ سنجي ـ تابهاي طيفهاي تجزيه دستگاهي ـ روشروش

  نويز) كاهش روشهايـ نوفهـ  سازهامها ـ تكفااجزاي دستگاه نوري ـ ليزرها ـ صافي
 قــانون المبــرت ـ قــانون بيــر ـ( (UV-Vis)مرئــي  -طيف بيني جذب مولكولي فــرابنفش

 نــيطيــف بي ـ دســتگاهي انحرافــات ـــبيــر ـ المبــرت  قــانون از انحرافــات و محــدوديتها

  (PAS)صوتي  نور يا فوتوالوستيك
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بيني اتمي ـ پيدايش طيف اتمي ـ مقدمه ـ مهپاش ـ تئوري طيف(  بيني اتمياي بر طيفمقدمه
هاي كاليبره كردن ـ تشكيل اتم آزاد بــا ورود گسســته هاي آزاد بعد از مدپاشي ـ منحنيتشكيل اتم

هاي اتمي ـ وزن آمــاري ـ تــابع وش نشر اتمي ـ قواعد گزينش و طيفنمونه ـ مزاحمت شاهد در ر
  )هاي تقريبي جسم سياهمستقيم ـ تابش جسم سياه ـ قانون پالنك ـ عبارت

دستگاه دوكانالي ـ تصحيح زمينه ـ   ـ بيني جذب اتميتئوري طيف( طيف نورسنجي جذب اتمي
  )هاي جذب و نشريمقايسه روش

 ـ هاي پيوسته ـ اسپكترومتري نشــر شــعلهتابش ـ  (خود جذبي ايسنجي نشر اتمي شعلهطيف
  ها)شعله

منابع  بندي تقسيم(منابع تحريك مورد استفاده در نشر اتمي (پالسما ـ جرقه ـ قوس)
  )(جرقه)  Sparkمنبع تحريك ـ  تحريك
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موازنه  و مصرف الكتريسيته ـ ها از ديدگاه توليدپيل ها ـپيـل( اي بر الكتروشيميمقدمه
تاثير عوامل مختلف بر روي  ـ e.m.fها  نيروي الكتروموتوري پيل هاي اكسايش و كاهش ـواكنش

محاسبه ثابت  هاي در حال انجام در آن ـها از ديدگاه نوع و ماهيت واكنشپيل پتانسيل الكترود ـ
(بررسي  cellGوcellEرابطه بين  هاي غلظتي ـپيل هاي اكسيداسيون واحياء ـتعادل واكنش

پتانسيل استاندارد ظاهري  تاثير قدرت يوني محيط بر روي پتانسيل سيستم نمودارهاي التيمر) ـ
E)پتانسيل فرمال يا پتانسيل مشروط ) پتانسيل  ـ تر به نيروي الكترو موتورينگاهي دقيق ـ

هاي پديده قطبش ـ افت اهمي ـ نيروي الكتروموتوري در حالت عبور جريان از سلول ـ اتصال مايع ـ
 هاي الكتروشيميايي تند وكند)سيستم ها از لحاظ قطبش ـبررسي انواع الكترود انتقال جرم ـ

هاي گيرياندازه(هاي نوري الكتروشيميايي هاي الكتروشيميايي ـ روشگيرياندازه
اثر انتقال جرم روي جريان  جريان ـ گيرياندازه هاي نوري الكتروشيميايي ـالكتروشيميايي ـ روش

 هاي نوري ـ الكتروشيميائي )روش هاي كنترل شده با انتقال ماده) ـفاراديي (واكنش

نيكولسكي  رابطه خطاي قليايي و اسيدي در الكترود شيشه ـ پتانسيومتري ـ ( پتانسيومتري
 پذيري)آيزنمن و ضريب گزينش

تفاوت الكتروليز و  هاي الكتروليز و كولومتري ـ(روش هاي الكتروليز و كولومتريروش
  دستگاهوري) كولومتري ـ الكتروگراويمتري ـ پتانسيومتري ـ

 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون*
  



  

  )ي تجزيهشيمي ـ شيممباحث (  نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ســاختار هاي اسمي، نقل قول و گزارش، وجوه سببي، عبارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركــت بــر روي دايــره- رعتهاي كمي از مباحــث (مســافت و ســحل مسئله و مقايسه كميتي:
 و خالقيت سواالت هوش - ساعت- هندسه اشكال فضايي- محيط و مساحت- تالس و تشابه- اشكال- هندسه

   مسائل متفرقه).- 
- اســتدالل- مفروض پنهان- تعيين موضوع متن - گيري از متن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي

  هاي مشابه به هم
 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:
 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي
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سنجي لومينســانس فرايندهاي مختلف در طيف ـ فوتولومينسانس( طيف بيني نورتابي مولكولي
هاي فسفرسانس ـ هاي برانگيختگي و نشري ـ روشهاي فلوئورسانس و فسفرسانس ـ طيفـ تفاوت

  )بيولومينسانس ـ 
آماده سازي نمونه جهــت   -قرمز ـ منبع تابش زير بيني طيف ( بيني ريزموج و مادون قرمزطيف
  )ميانه  IRگيري ـ كاربردهاي طيف

ـ بهره رامــان القــايي  در رامان اجزاي دستگاه( بيني رامانولي ـ طيفهاي پراكندگي مولكروش
(SRG) (    
هاي دستگاهـ  كوانتومي مكانيك ديدگاه از NMR( هبيني رزونانس مغناطيس هستطيف

NMR  در  ها طيف انواعـNMR  هاي  طيف كردن ساده هاي روشـNMR(  
ســنجي جرمــي هــاي طيفـ روش جرمي فسنجي طي كلي توصيف( سنجي جرمي مولكوليطيف

  )سنجي جرمي متوالي جرمي متوالياتصال ـ طيف
تفاضــلي  پويشــي گرماســنجي) ـ TGAسنجي (هاي گرما وزنروش( هاي تجزيه گرماييروش

(DSC)هاي تجزيه گرماييهاي تركيبي با دستگاهـ روش(  
 روش بندي كروماتوگرافي ـ طبقه هاي (روش Separation Method'sجداسازي  هايروش

 كارايي در ها ـ تغيير پيك تقارن عدم :آل ايده غير ستوني ـ رفتار جداسازي ـ كروماتوگرافي هاي

كروماتوگرافي  شدگي ـ كاربردهاي پهن كاهش براي عوامل بندي ديميتر ـ جمع ون عادلهم ستون،
 متحرك فاز گاز ـ جامد ـ انتخاب ـ كروماتوگرافي GCدر  كيفي مايع تجزيه ـ گاز ـ كروماتوگرافي

طردي ـ  اندازه تقسيمي ـ كروماتوگرافي كروماتوگرافي در سازي تقسيمي ـ مشتق كروماتوگرافي در
  الكتروفورز) هاي روش عانوا

اسپكتروسكوپي   4
  1ايتجزيه

هاي شــعله(  منابع تحريك مورد استفاده در نشر اتمي (پالسما ـ جرقــه ـ قــوس)ادامه
منبــع تحريــك ـ هاي تخليه كاتد توخالي المپـ پالسماي حاصل در فركانس ريزموج ـ غيراحتراقي 

  بع تحريك )انتخاب منـ هاي انفجاري منبع تحريك هاديـ ليزري 
انتقاالت الكتروني در فلوئورساني اتمي ـ شــدت فلوئورســانس ـ ( سنجي فلوئورساني اتميطيف

  )هاي پاشندهدستگاهوري ـ دستگاه
ـ جــذب پرتــو ايكــس ـ  x-rayنمادگــذاري پرتوهــا در ـ  انواع طيف ها( بيني پرتو ايكسطيف 

  )بيني پرتوايكس ـ آشكارسازهاي پرتوايكسها در طيففلوئورساني (نشر) پرتوايكس ـ اجزاء دستگاه
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سنجي جرمي اتمي ـ مراحل تجزيه طيف سنجي اتمي ـ انواع طيف( طيف سنجي جرمي اتمي
سنج جرمي اتمي و طيف ـ اتصالي جرمي سنجيطيف هايروش سنجي جرمي ـاجزاي دستگاه طيف

ا تخليه افروزشي ـ تجزيه سنجي جرمي بطيف ـ سنجي جرمي با منبع جرقه طيف  ـها تداخل كننده
  )سنجي جرمي سطح عنصري با طيف

 بينيطيــف اي بــراي مطالعــه ســطوح ـ مقدمــه( بيني و ميكروسكوپيشناسايي سطح با طيف

 Reflectanceانعكاســي  سنجي طيف ـ (PAS)نورصوتي  سنج طيف ـ اوژه الكترون بينيطيف ـ الكتروني

Spectrometry پويشــي الكترونــي ميكروسكوپ ـ (SEM) پويشــي  رديــاب ميكروســكوپ ـ(SPM) ـ 
  ) (AFM)اتمي  نيروي ميكروسكوپ ـ (STM)پويشي  زنيتونل ميكروسكوپ
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 )انواع شدت جريانـ  پالروگرافيـ  هاولتاموگرامـ  ولتامتري( ولتامتري

نترل شده و چند شيوه پتانسيل ك(  چند شيوه پتانسيل كنترل شده و جريان كنترل شده
برنامه پله ـ اي كرونوآمپرومتري دوپلهـ  اي روش كرونوآمپريكاربرد تجزيهـ  جريان كنترل شده

هاي روان تجزيه در محيطـ  ايپتانسيل دوگانه مورد استفاده در كرونوكولومتري دو پله
Flow Analysis  ـ اسخ جريان انتقال ماده و پـ  طراحي ظرف آزمايش (پيل)ـ  اصولـ

 )حالت ويژهـ  هاي ديگر كرنوپتانسيومتريروشـ  هاي تشخيصراه

 نهايتواالن در رقت بيهدايت اكيـ عوامل موثر بر روي هدايت يك يون ـ  مقدمـه( سنجيهدايت
نيوس و قانون معادله آرـ  هاي ضعيفالكتروليت تعيين ـ  هوكل) –قانون حدي اُنساگر (دباي ـ 

ـ  سهم هر يون در جريان الكتريكيـ  هاگيري عملي هدايت الكتريكي محلولاندازهـ  استوالدرقت 
 )هاي هدايت سنجيتيتراسيون

هاي كنترل پتانسيل، طبقه بندي و توصيف مقدمه، مقايسه با روش( هاي كنترل جريانتكنيك
و الكتروليز تحت جريان  Sandيت، معادله نهاخطي شبه بي دالت رياضي مربوط به نفوذمعاكيفي، 

زمان در الكتروليز جريان - هاي پتانسيلريزي شده، منحنيثابت، كرونوپتانسيومتري با جريان برنامه
پذير، اثر هاي شبه برگشتهاي كامال برگشت ناپذير، موجپذير، موجهاي (نرنستي) برگشتموجثابت، 

هاي برگشتي، اصول گيري زمان گذار، تكنيكاندازه كلي ظرفيت اليه دوگانه، مباحث عملي در
اي، هاي چند مرحلههاي چند جزئي و واكنشمربوط به تابع پاسخ، جريان برگشتي، سيستم

هاي پله هاي پله بار (كولواستاتيك)، كاربرد روشهاي گالوانواستاتيك با پالس دوگانه، روشروش
   جريان، اغتشاش كولواستاتيك با جهش دمايي.
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