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 ّذف کلی درس :

ّبی هَجَد در ًوًَِ ًبلیش کیفی ٍ کوی آالیٌذُّبی پیطزفتِ آًبلیش دستگبّی ثِ هٌظَر آآضٌبیی داًطجَیبى ثب رٍش

 ّبی سیست هحیطی

 اّذاف کلی جلسبت : )جْت ّز جلسِ یک ّذف(

 (LLEهبیغ )-آضٌبیی ثب رٍش استخزاج هبیغ -1

(، استخزاج اس فضبی SPME(، هیکزٍاستخزاج فبس جبهذ)SPEّبی استخزاج فبس جبهذ )آضٌبیی ثب رٍش -2

 ( HSSPMEهذ اس فضبی فَقبًی )( ٍ هیکزٍاستخزاج فبس جبHSفَقبًی )

 ّبی جبهذ ًوًَِآالیٌذُ ّب اس  ّبی استخزاج آضٌبیی ثب رٍش -3

 ّبی اسپکتزٍسکَپیآضٌبیی ثب رٍش -4

 آضٌبیی ثب اسپکتزٍسکَپی جذة هَلکَلی -5

 اتوی جذة ٍ فلَرسبًس آضٌبیی ثب اسپکتزٍسکَپی  -6

 یاتو ًطز یثب اسپکتزٍسکَپ ییآضٌب -7

 جذاسبسی ی ّبی کزٍهبتَگزافرٍشآضٌبیی ثب  -8

 ( GCآضٌبیی ثب کزٍهبتَگزافی گبسی ) -9

 (HPLCآضٌبیی ثب کزٍهبتَگزافی هبیغ ثب کبرایی ثبال ) -10

 ّبی آًبلیش سطحآضٌبیی ثب تکٌیک -11

 (QC)ٍ کٌتزل کیفیت  (QA) آضٌبیی ثب هفبّین تضویي کیفیت -12
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 لسِ اٍل:ّذف کلی ج

 (LLEهبیغ )-آضٌبیی ثب رٍش استخزاج هبیغ

 اّذاف ٍیژُ جلسِ اٍل:

 هبیغ تزکیجبت خٌثی-استخزاج هبیغآضٌبیی ثب  .1

 هبیغ تزکیجبت اسیذی-استخزاج هبیغآضٌبیی ثب  .2
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 :دٍم ّذف کلی جلسِ

( ٍ HS(، استخزاج اس فضبی فَقبًی )SPME(، هیکزٍاستخزاج فبس جبهذ)SPEّبی استخزاج فبس جبهذ )آضٌبیی ثب رٍش

 ( HSSPMEهیکزٍاستخزاج فبس جبهذ اس فضبی فَقبًی )

 دٍم: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 تَسط استخزاج فبس جبهذ ی آلی ٍ هؼذًیاستخزاج آالیٌذُ ّبثب آضٌبیی  .1

 آضٌبیی ثب استخزاج تزکیجبت فزار .2

 آضٌبیی ثب استخزاج تزکیجبت غیزفزار .3

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیدر پب

 فبس جبهذ هٌبست ثزای استخزاج آالیٌذُ ّبی هختلف را هطخع کٌذ. -1

 فیجز هٌبست ثزای استخزاج تزکیجبت فزار را هطخع کٌذ. -2

 سبسی ًوًَِ ارائِ دّذ.رٍش هٌبست ثزای آهبدُ -3

 

 :سَم ّذف کلی جلسِ

 ّبی جبهذ ًوًَِآالیٌذُ ّب اس  ّبی استخزاجآضٌبیی ثب رٍش

 سَم: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 آضٌبیی ثب رٍش سَکسلِ ثزای استخزاج آالیٌذُ ّب -1

 ّب ٌذُیاستخزاج آال یثزا کیثب رٍش اٍلتزاسًَ ییآضٌب -2

 ّب ذٌُیاستخزاج آال یثزا َیکزٍٍیثب رٍش هب ییآضٌب -3

 ثزای استخزاج آالیٌذُ ّب MSPDآضٌبیی ثب رٍش  -4

 ّب ٌذُیاستخزاج آال یثزا یفَق ثحزاً بلیثب رٍش س ییآضٌب -5

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیدر پب

 ّب اس هَاد جبهذ اًتخبة کٌذ.اس ثیي رٍش ّبی هختلف رٍش هٌبست را جْت استخزاج آالیٌذُ -1

 

 :چْبرم ّذف کلی جلسِ

 ٍسکَپی ّبی اسپکتزآضٌبیی ثب رٍش

 چْبرم: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 آضٌبیی ثب هٌبثغ ًَری هختلف .1

 آضٌبیی ثب دتکتَرّبی هختلف .2

 آضٌبیی ثب دیگز اجشا ًَری دستگبّْبی اسپکتزٍسکَپی .3

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیدر پب

 اجشائ ًَری دستگبّْبی اسپکتزٍسکَپی را ثیبى کٌذ. -1

 ثیبى کٌذ. ی رااسپکتزٍسکَپ یدستگبّْب ٍظیفِ ّز یک اس اجشائ ًَری -2

 

 :پٌجن ّذف کلی جلسِ

 آضٌبیی ثب اسپکتزٍسکَپی جذة هَلکَلی

 پٌجن: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 ضٌبخت اجشای دستگبّْبی اسپکتزٍسکَپی جذة هَلکَلی .1



 یجذة هَلکَل یاسپکتزٍسکَپ یدستگبّْبآضٌبیی ثب کبرثزد  .2

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیدر پب

 ی آًبلیش کٌذ.ة هَلکَلجذ یاسپکتزٍسکَپًوًَِ ّبی هٌبست را ثب تکٌیک  -1

 

 :ضطن ّذف کلی جلسِ

 یجذة ٍ فلَرسبًس اتو یثب اسپکتزٍسکَپ ییآضٌب

 ضطن: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 یجذة ٍ فلَرسبًس اتوضٌبخت اجشای دستگبّْبی اسپکتزٍسکَپی  .1

 یجذة ٍ فلَرسبًس اتو یاسپکتزٍسکَپ یدستگبّْبآضٌبیی ثب کبرثزد  .2

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیدر پب

 کٌذ. شیآًبل یجذة ٍ فلَرسبًس اتو یاسپکتزٍسکَپ کیهٌبست را ثب تکٌ یًوًَِ ّب -1

 

 :ّفتن ّذف کلی جلسِ

 یًطز اتو یثب اسپکتزٍسکَپ ییآضٌب

 ّفتن: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 ی ًطز اتوضٌبخت اجشای دستگبّْبی اسپکتزٍسکَپی  .1

 یًطز اتو یاسپکتزٍسکَپ یدستگبّْبآضٌبیی ثب کبرثزد  .2

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیدر پب

 کٌذ شیآًبل یاتو ًطز یاسپکتزٍسکَپ کیهٌبست را ثب تکٌ یًوًَِ ّب -1

 

 :ّطتن ّذف کلی جلسِ

 یجذاسبس یکزٍهبتَگزاف ّبی¬ثب رٍش ییآضٌب

 ّطتن: اّذاف ٍیژُ جلسِ

 آضٌبیی ثب پبراهتزّبی کوی هَثز ثز جذاسبسی .1

 آضٌبیی ثب اًَاع رٍش ّبی کزٍهبتَگزافی .2

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیدر پب

 ّبی کزٍهبتَگزافی رٍش هٌبست را اًتخبة کٌذ.جْت آًبلیش ًوًَِ ثب رٍش -1

 

 :ًْن ّذف کلی جلسِ

 (GC) یگبس یثب کزٍهبتَگزاف ییآضٌب

 ًْن: اّذاف ٍیژُ جلسِ

  یگبس یکزٍهبتَگزاف ضٌبخت اجشای دستگبُ .1

 یگبس یکزٍهبتَگزاف دستگبُآضٌبیی ثب کبرثزد  .2

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیدر پب

 .کٌذ شیآًبل یگبس یکزٍهبتَگزاف کیٌبست را ثب تکٌه یًوًَِ ّب -1

 

 :دّن ّذف کلی جلسِ

 (HPLCثبال ) ییثب کبرا غیهب یثب کزٍهبتَگزاف ییآضٌب

 دّن: اّذاف ٍیژُ جلسِ



  ثبال ییثب کبرا غیهب یکزٍهبتَگزاف ضٌبخت اجشای دستگبُ .1

 ثبال  ییثب کبرا غیهب یکزٍهبتَگزاف دستگبُآضٌبیی ثب کبرثزد  .2

 داًطجَ قبدر ثبضذ در پبیبى

 کٌذ. شیثبال آًبل ییثب کبرا غیهب یکزٍهبتَگزاف کیهٌبست را ثب تکٌ یًوًَِ ّب -1

 

 دّن:یبسجلسِ  یّذف کل

 سطح شیآًبل ّبی¬کیثب تکٌ ییآضٌب

 دّن:یبسجلسِ  ژُیٍ اّذاف

  ْبی آًبلیش سطحضٌبخت اجشای دستگبّ .1

 سطح  شیآًبل یدستگبّْبآضٌبیی ثب کبرثزد  .2

 قبدر ثبضذ داًطجَ بىیپب در

 ّب دستگبُ هٌبست را اًتخبة کٌذ.ّبی سطحی ًوًَِثزای ثزرسی ٍیژگی -1

 

 جلسِ دٍاسدّن: یّذف کل

 (QC) تیفی( ٍ کٌتزل کQA) تیفیک يیتضو نیثب هفبّ ییآضٌب

 جلسِ دٍاسدّن: ژُیٍ اّذاف

 ّب SOPآضٌبیی ثب  .1

 ّبی ثزرسی دقت ٍ غحت رٍش .2

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیپب در

 ّبی آًبلیش هحبسجِ کٌذ.بری را ثزای رٍشپبراهتزّبی آه -1

 

 دّن:شسیجلسِ  یّذف کل

 هطبلت ٍ رفغ اضکبل یجوغ ثٌذ

 دّن:شسیجلسِ  ژُیٍ اّذاف

 جَاة ثِ سَاالت داًطجَیبى در خػَظ هطبلت هطزح ضذُ در طَل ًیوسبل تحػیلی

 داًطجَ قبدر ثبضذ بىیپب در
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 هذرس هَضَع ّز جلسِ تبریخ جلسِ

 رٍح اهلل حیذری (LLE) غیهب-غیثب رٍش استخزاج هب ییآضٌب 16/7/98 1

2 23/7/98 

(، SPEزاج فبس جبهذ )استخ ّبی¬ثب رٍش ییآضٌب

 ی(، استخزاج اس فضبSPMEفبس جبهذ) کزٍاستخزاجیه

 یفَقبً یفبس جبهذ اس فضب کزٍاستخزاجی( ٍ هHS) یفَقبً

(HSSPME) 

 رٍح اهلل حیذری

3 30/7/98 
آالیٌذُ ّب اس  استخزاج ّبی¬ثب رٍش ییآضٌب

 جبهذ  ّبی¬ًوًَِ
 رٍح اهلل حیذری

 رٍح اهلل حیذری یزٍسکَپاسپکت ّبیرٍش ثب ییآضٌب 14/8/98 4

 رٍح اهلل حیذری یجذة هَلکَل یثب اسپکتزٍسکَپ ییآضٌب 21/8/98 5

 رٍح اهلل حیذری یجذة ٍ فلَرسبًس اتو یثب اسپکتزٍسکَپ ییآضٌب 28/8/98 6

 رٍح اهلل حیذری یًطز اتو یثب اسپکتزٍسکَپ ییآضٌب 5/9/98 7

 رٍح اهلل حیذری یبسجذاس یکزٍهبتَگزاف ّبی¬ثب رٍش ییآضٌب 12/9/98 8

 رٍح اهلل حیذری (GC) یگبس یثب کزٍهبتَگزاف ییآضٌب 19/9/98 9

 رٍح اهلل حیذری (HPLCثبال ) ییثب کبرا غیهب یثب کزٍهبتَگزاف ییآضٌب 26/9/98 10

 رٍح اهلل حیذری سطح شیآًبل ّبی¬کیثب تکٌ ییآضٌب 3/10/98 11

12 10/10/98 
( ٍ کٌتزل QA) تیفیک يیتضو نیثب هفبّ ییآضٌب

 (QC) تیفیک
 رٍح اهلل حیذری

 رٍح اهلل حیذری هطبلت ٍ رفغ اضکبل یجوغ ثٌذ 17/10/98 13

 


