
 ثسوِ تؼبلی

 

داًطگبُ ػلَم پشضکی ضْزکزد -فزم هؼزفی درٍط ًظزی ٍ ػولی  

هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش پشضکی هؼبًٍت آهَسضی   

 96-97ًیوسبل اٍل   کبرثزد رٍضْبی پیطزفتِ دستگبّی در آًبلیش آالیٌذُ ّبهؼزفی درط 

 داًطکذُ: ثْذاضت                   گزٍُ آهَسضی: ثْذاضت هحیط

کبرثزد رٍضْبی پیطزفتِ دستگبّی در آًبلیش * ًبم ٍ ضوبرُ درط:    کبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی ثْذاضت هحیط *رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی: 

کالط کبرضٌبط ّبی ارضذ هٌْذسی ثْذاضت *هحل ثزگشاری:  آالیٌذُ ّب

 هحیط 

 13-15 دٍضٌجِ*رٍس ٍ سبػت ثزگشاری: 

 ٍاحذ ػولی 1ٍ  ٍاحذ ًظزی 1*تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ)ًظزی/ػولی(: 

 *درٍط پیص ًیبس:  ًذارد

 *ًبم هسئَل درط: رهضبى صبدقی ، ضٌجِ تب چْبرضٌج09132829853ِ* تلفي ٍ رٍسّبی توبط: 

 *آدرط دفتز:  داًطکذُ ثْذاضت، گزٍُ ثْذاضت هحیط Email :ramezansadeghi@yahoo.com*آدرط 

رٍضْبی جذیذ آًبلیش دستگبّی ٍ ارتقبء هْبرت ّبی آًْب در سهیٌِ استخزاج، تطخیص ٍ تؼییي داًطجَیبى ثب *ّذف کلی درط:  آضٌبیی 

  هقذار سوَم

 اّذاف اختصبصی درط: 

 آضٌبیی ثب رٍش ّبی هختلف دستگبّی ثزای تؼییي غلظت آالیٌذُ

  UV-Visآضٌبیی ثب دستگبُ طیف سٌجی هبٍراء ثٌفص 

 آضٌبیی ثب دستگبُ جذة اتوی

  (GC)آضٌبیی ثب دستگبُ گبسکزٍهبتَگزافی 

  (HPLC)آضٌبیی ثب دستگبُ کزٍهبتَگزافی هبیغ ثب کبرایی ثبال 

 رٍش ّبی استخزاج ًوًَِ در حالل ّبی هتفبٍت 

 رٍش تقطیز 

 آضٌبیی ثب فلین فتَهتزی 

 *هٌبثغ اصلی درط 

- introduction to Spoectroscopy/Donald L; Pavia, et al. Brooks Cole, 2000 

کز ًطز داًطگبّی ، تْزاى: هز -ضیوی تجشیِ دستگبّی/ داگالط ای، اسکَگ، جیوش جی، کزی، تزجوِ: صیال آساد ٍ دیگزاى -

1382. 

 .1372اصفْبى: داًطگبُ ػلَم پشضکی اصفْبى، هؼبًٍت پضٍّطی،  –رٍش ّبی ًَیي تجشیِ دستگبّی/سلیوبى افطبری پَر  -

 * ًحَُ ارسضیبثی داًطجَ ٍ ثبرم هزثَطِ ثِ ّز ارسضیبثی: 

%30آسهَى اس هطبلت ًظزی:   

%40آسهَى اس هطبلت ػولی:   

  %03گزارشات کار عملی دانشجویان 
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 جلسِ سبػت ػٌَاى هالحظبت

 1 13-15 آضٌبیی ثب رٍش ّبی هختلف دستگبّی ثزای تؼییي غلظت آالیٌذُ 

 2 13-15 دستگبّی ثزای تؼییي غلظت آالیٌذُآضٌبیی ثب رٍش ّبی هختلف  

 UV-Vis  15-13 3آضٌبیی ثب دستگبُ طیف سٌجی هبٍراء ثٌفص   

 UV-Vis  15-13 4آضٌبیی ثب دستگبُ طیف سٌجی هبٍراء ثٌفص  

 5 13-15 آضٌبیی ثب دستگبُ جذة اتوی  

 6 13-15 آضٌبیی ثب دستگبُ جذة اتوی 

 15-13 7  (GC)آضٌبیی ثب دستگبُ گبسکزٍهبتَگزافی  

 15-13 8  (GC)آضٌبیی ثب دستگبُ گبسکزٍهبتَگزافی  

 15-13 9  (HPLC)آضٌبیی ثب دستگبُ کزٍهبتَگزافی هبیغ ثب کبرایی ثبال  

 15-13 10  (HPLC)آضٌبیی ثب دستگبُ کزٍهبتَگزافی هبیغ ثب کبرایی ثبال  

 11 13-15 ًوًَِرٍش ّبی آهبدُ سبسی    

 12 13-15 رٍش ّبی استخزاج ًوًَِ در حالل ّبی هتفبٍت  

 13 13-15 رسن هٌحٌی  

 14 13-15 رٍش تقطیز  

 15 13-15 آضٌبیی ثب فلین فتَهتزی 

 16 13-15 رٍش تقطیز   

 17 13-15 هحلَل سبسی  

 

  


