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 .آلی پیشرفتهنیاز: 

 .علیرضا مدرسی عالم دکتر :مدرس

 .(NMRطیف سنجی مواد آلی مخصوصا رزونانس مغناطیسی هسته )روشهای انواع آشنایی دانشجویان با  هدف کلی:
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 آموزشی
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 .مشارکت
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دانشجویان 

برای مشارکت 

 .بیشتر

 .شناختی

 .ها و منابع سرفصل ،تاریخچه مقدمه، تعاریف، -1 جلسه

 اندازه حرکت زاویه ای هسته -و مفهوم اسپین الکترون و هسته معرفی -2 جلسه

 .و گشتاور مغناطیسی

ترازهای انرژی  -NMR میدان مغناطیسی خارجی در ،NMR هسته در -3جلسه 

 .توزیع بولتزمانو 

انواع : تعریف و اهمیت، 2Tو  1Tیا استراحت آسایش زمان های  -4جلسه 

 ردهاعوامل مختلف، کاربتأثیر روش های اندازه گیری،  تیدیل فوریه، مکانیزم،

-FT-NMR or Pulse-FT( و جدید )CWو مقایسه دستگاههای قدیمی )

NMRاز نظر اصول ). 

 .4ادامه جلسه  -5جلسه 

انواع مغناطیس، پروب، عوامل مهم بر یکنواختی میدان، معرفی دستگاه:  -6جلسه 

 ، حالل و رفرانس و...NMRحساسیت و قدرت تفکیک دستگاه، لوله 

 .6ادامه جلسه  -7جلسه 

 .(: تعریف، تئوری و اصولδجابجایی شیمیایی ) -8جلسه 

 .(NMR-H1) عوامل مهم بر جابجایی شیمیایی -9 جلسه

 .9ادامه جلسه  -10جلسه 

 .و مکانیزم اصول ،ثابت جفت شدن یا کوپالژ: تعریف، تئوری -11 جلسه

 .انواع کوپالژ -21 جلسه

 



 .هم ارزی مغناطیسی و شیمیایی -31 جلسه

 .عوامل مهم بر ثابت کوپالژ -14جلسه 

 .13ادامه جلسه  -51 جلسه

 .و عوامل مهم برروی آن NMR-C13 -61 جلسه

 .15ادامه جلسه  -71 جلسه

کایرال و  (LSRsجا به جایی النتانیدی غیر کایرال ) معرف های -81جلسه 

(LSRs). 

 یک بعدی: NMRآزمایش های  -91جلسه 

 (Polarization Transferآزمایش انتقال قطبش )

 Jآزمایش پژواک اسپین بر اساس 

 APTآزمایش 

 DEPTآزمایش 

 INEPTآزمایش 

 : اثر هسته ای اورهاوزرNOEآزمایش 

 INADEQUATEآزمایش 

 .91ادامه جلسه  -20 جلسه

 و نانوماشین ها.NMR  (NMRynamic D )دینامیک -21جلسه 

 دو بعدی: NMRآزمایش های  -22جلسه 

 COSYآزمایش 

 HETCORآزمایش 

 TOCSYآزمایش 

 NOESYآزمایش 

 ROESYآزمایش 

 EXSYآزمایش 

 HMBCآزمایش 

 INADEQUATE 2Dآزمایش 

 .22ادامه جلسه  -23 جلسه

 



 گزارش به اداره آموزش ت مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس:سسیا. 
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 .نمره 12 :ترمپایان امتحان ( پ
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updated edition, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany, 2013. 

2) Joseph B. Lambert, Eugene P. Mazzola, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy: An Introduction to Principles, Applications, 

and Experimental Methods, 1st (first) Edition Paperback, Prentice Hall, March 13, 2004. 

3) Horst Friebolin, Basic one- and two-dimentional NMR spectroscopy, Fifth edition, Wiley-VCH Verlag, 2011. 

4) Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle, David L. Bryce, Spectrometric Identification of Organic 

Compounds, 6th Edition, John Wiley & Sons, New York, 2015. 

5) Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George S. Kriz, James A. Vyvyan, Introduction to Spectroscopy, 5th Edition, Cengage 

Learning, Stanford, 2015. 

 .1390بهمن  11 تاریخ نشر: -مرکز نشر دانشگاهی ناشر: -ترجمه دکتر عیسی یاوری -رزونانس مغناطیس هسته در شیمی: ویلیام کمپ (6

دکتر و میرمحمدصادقی  : دکتر مجیدینمترجم -و دیوید ای بریس کیملجی دیوید  و وبسترایکس فرانسیس  ،سیلوراشتاینام رابرت : سنجیبه روش طیف شناسایی ترکیبات آلی (7

 .1395 -نوپردازانناشر :  -محمدرضا سعیدی

 .1395چاپ سوم  -تشارات علمی و فنیناشر: ا -برهمن موثقدکتر  ترجمه - ویویانای جمیز ، کریزاس جورج ، لمپمنام  گری، پاویاال دونالد  :نگرشی بر طیف سنجی (8

 .1393 چاپ دوم -گسترش علوم پایه ناشر: -امیر اصالنزاده، حسین توکل، ستار ارشدیمترجمان:  -لینفریبو : هورستیک و دو بعدی سنجی رزونانس مغناطیسی هستهمبانی طیف (9

 .(Mass spectroscopy) جرمیطیف سنجی آشنایی با  -42جلسه 

 (.IRطیف سنجی مادون قرمز)نایی با آش -52جلسه 
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