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 .های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاهو مسئولیتدر آزمایشگاه و شرح وظایف  اصول ایمنی جلسه اول: 

 .هاکنندهخشک  –های آلی خشک کردن حلال جلسه دوم:

 .سنجی طیف هایو اشاره به روش (TLC)کروماتوگرافی لایه نازک  کید برها با تاپیگیری پیشرفت واکنش جلسه سوم:

 .جهت شناساییها و خالص سازی محصول واکنش Work up جلسه چهارم:

 . Material Safety Data Sheet(MSDS)برگه اطلاعات ایمنی مواد جلسه پنجم:

 .برای یک ترکیب شیمیایی با انتخاب استاد راهنما برای تک تک دانشجویان MSDSتحقیق و بررسی  جلسه ششم:

 .ها(روش سرامیک )اصول و مثال :های حالت جامدواکنش جلسه هفتم:

 .جوش و مسیرهامراحل تفجوش و عوامل موثر بر تف -تفجوش –سنتز احتراقی  جلسه هشتم:

 .فرآیندهای شکل دهی - خلوط کردنمساخت سرامیک: آماده سازی مواد اولیه، جداسازی و  جلسه نهم:

 .ها(و مثال های عمومیبا گاز )جنبههای جامد واکنش جلسه دهم:

 .(هاو مثالهای عمومی جنبههای تخریبی و آبگیری )واکنش جلسه یازدهم:

های واکنشانواع  –های لیتیمی ها با تاکید بر باطریمثال، (Intercalation)های میانروی واکنش جلسه دوازدهم:

 .(میانروی بسپارش و ن، تبادل یوn-Bu-Liکمک ه بمیانروی)مستقیم، 

 Chemical Vapour Deposition یا رسوب کردن بخار مواد شیمیاییت نشس: تهیه مواد جامد از فاز گازی :همجلسه سیزد

(CVD) راکتور های فرایند ،CVD. 

تراکم شیمیایی بخار  ،Low Presser-CVDنشست شیمیایی بخار با فشار پایین  :CVDانواع روش های  جلسه چهاردهم:

Chemical Vapour Condensation (CVP). 



نشست  ،PP- CVD (Particle Precipitation - Aided - CVD)رسوب گیری ذرات به کمک روش  جلسه پانزدهم:

-Cمزایا و معایب  ،C-CVD  ،(Catalytic Chemical Vapour Deposition, C-CVD)شیمیایی بخار روی کاتالیزور 

CVD. 

 .ای(دیل گاز به ذره، آتش کافت افشانههای فرایند آئروسل )تب، مسیرAerosolفرایند آئروسل  جلسه شانزدهم:

 .ها، مثالهای آئروسلسنتز طی ،ها، تشکیل فیلمراکتور، آئروسلفرآیندهای  ادامه جلسه هفدهم:

ها، حل تهیه )شیشه ساز ها، بهبود سازجنبه های عمومی، مرا ،شیشه: ها ها از مواد مذاب و محلولیل جامدتشک :جلسه هجدهم

 .بندی و ذوب، پالایش، همگن سازی(ها، بستهها، پالایندهرنگ کننده

ای، ، روش قطره(Physical Vapour Deposition, PVD های فلزیهای تهیه شیشههای فلزی، روششیشه :جلسه نوزدهم

 .)(های یونی )پلاسماش ذوب سطحی، روش ذوب به کمک پرتورو

های بی شکل با مثال از منابع طبیعی مانند های زیستی با مثال، کانی: تعریف کانی(Biomaterial)مواد زیستی  جلسه بیستم:

Diatomsهای استخوانی، مواد بلورینها، کانی، صدف. 

ای هعال، جایگزین کردن استخوان، مفصلهای زیست فها و شیشهیکسرام ،سنتزی با مثال مواد زیستی جلسه بیست و یکم:

 ک، دندان مصنوعی، و...بدانآ،مصنوعی، تهیه مواد زیست سازگار

)حلال + گرما در شرایط ابر بحرانی  Solvothermalتر )آب + گرما( و یا عمومی Hydrothermalفرایند  بیست و دوم: جلسه

(supercritical)  ) شوند.در اتوکلاو انجام می لاًهمگن بوده و معمو فرآیندهر دو 

، تعریف و جنبه های عمومی انواع روزن، (Porous Materials) مواد حفره دار یا روزن دار یا متخلخل جلسه بیست و سوم:

 .هامواد از میکرو، مزو و ماکرو روزناندازه روزن )میکرو، مزو و ماکرو(، عبور ها، روزن

های فلزی به روش ریخته گری )روش فوم سازی و روش ریخته تهیه فوم دار،فوم های فلزی و فلزات حفره جلسه بیست و چهارم:

 .(ا حذف فومبگری 



جوش ش متالورژی پودر )تفتهیه فوم های فلزی به روش استحاله گاز یا اوتکتیک، تهیه فوم های فلزی به رو جلسه بیست و پنجم:

 .(کردن پودر، متالورژی رشته و در هم فشردن با عوامل فوم ساز

 .PVDو  CVDتهیه فوم های فلزی به روش لایه نشانی  جلسه بیست و ششم:

 .)هیدروژل، آلکوژل و ژل(: جنبه های عمومی، روش تهیه آئروژل ها(Aerogels)ها آئروژل 

ل ژل، روش های حذف حلال از ژل )زیروژل روش های ناپایدار کردن سوسپانسیون کلوئیدی و تشکی :جلسه بیست و هفتم

Zerogel کرایوژل ،Cryogel  و آئروژلAerogel). 

یمی، های نانو شاندازمقدمه )جنبه های مختلف علم نانو، اهداف در فناوری نانو، چشم کیبات نانو ساختار، تر جلسه بیست و هشتم:

 .(های حالت جامد، ریز بلور و ذرات حجیمهای مولکولی، خوشههای خوشهمعنی عبارت

 -ی جامدات چند بلور - جامدات بی شکل - تک بلور - نقطه یا دانهسلول،  ،طرح و تعریف اصطلاحات واحد جلسه بیست ونهم:

مقایسه  - و نانو، کامپیوتر کوانتومی با قطعات در اندازه نانو NMR  -ها نانو لوله  -نانو کامپوزیت -نانو کامپیوتر -ننانو ماشی

 .( که اندازه اش در حد نانو استDNAبخشی از (کامپیوتر با همانندسازی ژن  CDهمانندسازی 

                                      چیدمانخود  کنند،عمل می های مولکولیدر حد نانو هستند و همانند ماشینها که ها و هورمونآنزیم جلسه سی ام:

(self-assembler) د ها که منجر به رشبلور یکنند، خود چیدمانکه بعد از دناتور به حالت عادی برگشت می ییهاها و پروتئیننزیمآ

 .شود و نیروی رانش آنها رسیدن به پایداری استآنها می

 .(روسکوپی، پراش یا تابانیدن، طیف سنجیهای میکهای مطالعه نانو ذرات )روشها و روشای به دستگاهاشاره جلسه سی و یکم:

های ه نمک، تهی.....های فلز، نانو سولفید و مواد فلزی، آلیاژ فلزات، اکسیدها: نانه نانو ذرات با استفاده از مایسلتهی جلسه سی و دوم: 

هیه نانو تپوسته( به روش مایسل معکوس و  -ها، تهیه نانو ذرات کامپوزیتی )ساندویچی و هسته ات در مقیاس نانو، تهیه نانو سیمفلز

  2COذرات آلی به روش مایسل نرمال، تهیه نانو ذرات در حلال 


