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مجری طرح :دفتش داًشگاُ فشٌّگیاى
عنوان طرح:

آشٌایی تا ًشمافضاسّای تخصصی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

علن ٍ اًذیشِ 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

ػیاػت ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى تا ًشمافضاس chem office
آشٌایی تیشتش داًشجَیاى تا ػاصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی
خالصه طرح :
تااا تَجااِ تااِ هشاا تی کااِ دس ًَشااتي هلا ااِ دس سشااتِ شاایوی ٍجااَد داسد ٍ هشاا ج عذیااذُ داًشااجَیاى دس سػاان ػاااختاس
هَ ااَ ّااا ٍ تشکیثاااج شاایویایی ٍ ّوهٌاایي تااِ د یااج عاااَیت داًشااجَیاى سشااتِ شاایوی دس دفتااش ػاااصهاى داًشااجَیاى دس
داًشااگاُ فشٌّگیاااى کااِ تیشااتشیي اعاااای دفتااش سا تشاا یج هاایدٌّااذ ،قصااذ تشگااضاسی کاسگاااُ ًااشمافااضاس  chem officeسا دس
پشدیغ شْیذ تْشتی هشْذ داسیان .ایاي کاسگااُ تاِ هاذج ػاِ ّوتاِ ٍ دس شا جلؼاِ دس ػاا ي  Itپاشدیغ شاْیذ تْشاتی تشگاضاس
خَاّااذ شااذ ٍ هااذسع آى دکتااش هیشصایاای (هااذسع ش ایوی آ ای ٍ آصهایشااگاُ داًشااگاُ فشٌّگیاااى) خَاٌّااذ تااَدOffice Chem .
هجوَعِای ی پاسچاِ اص اتضاسّاا ی ًاشم افاضاسی َّشاوٌذ علوای سا تاشای داًشاوٌذاى ٍ پظٍّشاگشاى فزاا دس صهیٌاِ شایوی ٍ صیؼات
شٌاػی فشاّن هیکٌذ تا آىّا قادس تاشٌذ تِ ساحتی دادُّا ٍ اط عاج خَد سا دس کاهپیَتش ٍاسد ٍ رخیشُ کٌٌذ.
اتضاسّااای  ChemOfficeتااا فااشاّن آٍسدى اه اااى رخیااشُ ،تاصیاااتی ٍ تااِ اشااتشا گاازاسی دادُ ّااا ٍ اط عاااج دس تشکیثاااج ٍ
ٍاکااٌ ّااای شاایویایی فیضی اای ٍ ّوهٌاایي اط عاااج هااشتثد تااا هااَاد ٍ خااَاش آى ّااا ،افااضای تْااشُ ٍسی شخصاای ٍ تْثااَد
تصوین گیشی سا هیؼش هی کٌٌذ .ایي هجوَعِ ًاشم افاضاسی تاِ شایوی داًااى ٍ صیؼات شٌاػااى کوا های کٌاذ تاا تاِ تْتاشیي ًحاَ
هو ااي کاسّااای خااَد سا دًثااا کااشدُ ٍ تااا هصااَس ػاااصی دادُ ّااای علواای تااِ دس عویااط تااشی دس استثااا تاایي فزا یااتّااای
تیَ َطی ی تا ػاختاس شیویایی آىّا تشػٌذ.
قاتلیت ّای کلیذی ًشم افضاس : ChemOffice Professional
سػن هَ َ ّاٍ ،اکٌ ّا ٍ ًْادّای تیَ َطی ی تشای اػتوادُ دس اػٌاد ا تشًٍی ی
اه اى جؼتجَ دس ًشم افضاس تا اتضاسSciFinder
هشتة ػاصی ،تجضیِ ٍ تحلیج ٍ ػاصهاًذّی هجوَعِ ای اص تشکیثاج ٍ دادُ ّا ٍ کشف سٍاتد ػاختاس فزا یتی ٍ اثشاج
اسائِ صتاى تشًاهِ ًَیؼی  ChemScriptتشای دػت اسی ػاختاس ٍ فشآیٌذ ّای شیویایی/تیَ َطی ی
اتضاس  Chem3Dتشای تَ یذ هذ ّای ػِ تزذی اص ػاختاسّای هَ َ ی
اتضاسّای حشفِ ای دس رخیشُ ػاصی ٍ تاصیاتی اط عاج ٍ دادُ ّای ػاختاس ّای شویایی
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