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 ای حرفِ دکتری  -دارٍسبزی: تحصیلی هقطغ ٍ رضتِ                                            ضیوی ػوَهی : درس کذ ٍ ًبم

 ارٍهیِ دارٍسبزی داًطکذُ: برگساری هحل        : برگساری سبػت ٍ ٍزر 

  :درس هسئَل                      :درس ارائِ زهبى

  ًذارد : ًیبز پیص             4تؼذاد ٍاحذ:                 دکتر کَّکي – ٍردست دکتر  :هذرس

 : كلي اهداف

 اصَل ٍ هفبّین ضیوی ٍ هحبسببتآضٌب سبختي داًطجَ بب  -

 آضٌبیی داًطجَیبى بب سبختوبى اتن ٍ قَاًیي هربَطِ، اتصبل ّبی ضیویبیی ٍ هَلکَلی -

 ّبی ضیویبیی، ترهَدیٌبهیک، کیٌتیک ٍ اًَاع ٍاکٌصاًَاع تؼبدالت ضیویبییآضٌبیی داًطجَیبى بب  -

 :درس شرح

درایي درس کلیبتی از خَاظ هَاد ضبهل هبیؼبت ، گبزّب ٍ فلسات ٍ ّوچٌیي قَاًیي حبکن بر ایي دستِ از اضکبل هَاد تَضیح دادُ 

 گیرد.ضَد ٍ بِ ػٌَاى اطالػبت پبیِ در دارٍسبزی هَرد استفبدُ قرارهیهی

 اختصاصي اهداف

 : بتَاًٌذ دٍرُ طی از پس داًطجَیبى

 هفبّین ٍ هحبسببت ضیوی را بذاًذ ٍ بیبى کٌذ.داًطجَ ببیذ  -1

 ّبی ضیوی استفبدُ کٌذ.از هفبّین در درک پذیذُ -2

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ هسبئل ًظری ٍ ػولی ضیوی را حل ٍ تفسیر ًوبیذ. -3

 بیي هَلکَلی را بذاًذ.داًطجَ ببیذ اًَاع اتصبالت ضیویبیی ٍ  -4

 ّب را بذاًذ.داًطجَ ببیذ قَاًیي هحلَل -5

 داًطجَ ببیذ اًَاع تؼبدالت ضیویبیی، کیٌتیک ضیویبیی، درجبت ٍاکٌطْب ٍ سرػت ٍاکٌطْبی ضیویبیی را بذاًذ. -6

 :محتوي 

 گیری در ضیوی )حجن ٍ داًسیتِ(اصَل اٍلیِ اًذازُ -1

 ّبی ضیویبیی ٍ اٍربیتبلْبی هَلکَلیاتصبل -2

 کوپلکسْب -3



 گبزّب -4

 هبیؼبت -5

 جبهذات -6

 ّب ٍ قَاًیي هربَطِهحلَل -7

 ّبّبلَشى -8

 ازت ٍ ترکیببت -9

 ترکیببت گَگرد -11

 فلسات گرٍّْبی یک تب پٌج ٍ خصَصیبت هْن آًْب -11

 تؼبدالت ضیویبیی -12

 رٍش ًَضتي تؼبدل ضیویبیی -13

 اثر ػَاهل هختلف بر تؼبدل -14

 هحبسبِ ثببت تؼبدل -15

 تؼذل در هحیط ًبّوگي -16

 کٌتیک ضیویبیی -17

 ٍاکٌص سرػت -18

 تئَری برخَرد -19

 اثر ػَاهل هختلف بر سرػت ٍاکٌص -21

 درجِ ٍاکٌص -21

 ّبی هرتبِ اٍل ٍ دٍمهؼبدالت سرػت ٍاکٌص -22

 ّب، ّیذرٍلیس تبهپَى ٍ اًحاللاسیذّب ٍ ببزّب، ًوک -23

 ترهَدیٌبهیک -24

 الکترٍضیوی -25

 :آموزشي كمك وسائل و ابسار 

 پرشکتَر ٍیذئَ -برد ٍایت -

 تدريس روش 

 .بَد خَاّذ غبلب رٍش استبد تَسط تذریس ٍ حضَری صَرت بِ ّب کالس -

 .ًوَد خَاٌّذ هطبرکت کالس هببحث در داًطجَیبى کالسی بحث ٍ هسئلِ طرح بب درس خالل در -

 .ًوَد خَاّذ کوک درس پیچیذُ هفبّین تفْین بِ هبحث ّر پبیبى در توریي حل -

 دانشجو: تكاليف و وظايف

 .درس کالس در حضَر -



 .کالس در ضذُ هطرح ّبی بحث در هطبرکت -

 .هربَطِ جلسبت در فؼبل هطبرکت ٍ توریي حل -

 .درس جلسِ ّر در کَئیس برای آهبدگی -

 دانشجو: ارزشيابي شيوه

   %5   ّب توریي حل ٍ ّب بحث در فؼبل هطبرکت ٍ کالسی ًظن -

 %21   ترم هیبى اهتحبى -

 %65 ترم   پبیبى اهتحبى  -

  %11   ارائِ سویٌبر -
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