
               تخصیص برگزاری کارگاه     

ن ساختار ترکیبات طبییع با استفاده از طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته(   ) تعیی 
از رکز تحقیقات شییم داروی  مو  دانشگاه آزمایشگاه مرکزی تحقیقاتبا همکاری    گیایه شیر

 7931اردیبهشت  52و  52

 

 امت  رضا جاسبی : مدرس
  دکتر

 از، فیتوشییم  دانشیار  مرکز تحقيقات شيیم  داروی   و گيایه  دانشگاه علوم پزشک  شیر
 ي شيیم  مواد طبيع  از انيستيتو ماکس پالنک آلمان و بنياد آلکساندر فون همبولت  فوق دکیر

د علم  ( و دانشگاه هوکایدو ژاپن،8000-4000)   (.0000-0000) ژاپنانجمن پيشیر
 

ی یا فوق لیسانس فیتو شییمد  دانشجویان دوره های گروه مخاطب:   ،کیر

، ، بطفارغ التحصیالن رشته های مرت یا ی و فارماکگنوز  شییم آیل، شییم داروی 
  آیل و شییمبا دانش 

ن
 شییم کارشنایس حد در سنجی  طیف مبان

 رسفصل ها : 

  آن تئوری اصول و هسته مغناطییس رزونانیس دستگاهمروری بر 

   های طیف تفسیر  و معرفNMR چندگانه پیکهای آنالیر   و باال تفکیک با 31و کربن  پرتون عدیو دو ب یک. 

 های هسته بعدی دو و یک طیفهای آنالیر   از استفاده با طبیع ترکیبات مولکویل ساختار آنالیر   سیستماتیک روش 

  31 کربن و پرتون

  ثبت طیفH NMR1  وC NMR13 دستگاه با حقیقر  نمونه NMR 300 MHz مرکزی آزمایشگاه در موجود. 
 

 : هزینه ثبت نام کارگاه
ن آزاد   تومان 522222 :  اساتید و محققی 

 تومان  722222:  و اعضا شبکه میل پژوهش و فناوری گیاهان دارون   دانشجویان
 

 آزمایشگاه مرکزی - سوم طبقه (7ساختمان شماره ) –دانشکده پزشیک  مکان : 

 

 

 از کت در کارگاه توسط دانشگاه علوم پزشیک شت   اعطای گواهینامه رسر
   ثبت یک طیفH NMR1  وC NMR13  کت کنندگان  22222به مبلغ  تومان برای رسر

 
به نام درآمد اختصاص  معاونت پژوهشر  39638884693، شناسه 2362493123لطفا وجه ثبت نام در کارگاه به شماره حساب

از  پرداخت وجه  اندرضمن امکنزد بانک ملت شعبه پزشیک واریز و فیش واریزی به این مرکز ارسال گردد.  دانشگاه علوم پزشیک شت 

 لطفا به محض پرداخت وجه در ارسع وقت جهت ثبت  مهیا یم باشد.  در آزمایشگاه مرکزی واقع در دانشکده پزشیک )دفتر بخش(

 . تماس حاصل فرمایید 59290152179و  21795913177نام با شماره 


