
پريسانعمتالهي
کارشناس ارشد شیمی معدنی

اشاره

در ادامة بخش معرفي پايگاه هاي فعال در عرضة مطالب سودمند در عرصه شیمي، از میان صفحه های 

شيمي در وببى شمار شبكة جهانى، در اين شماره به اين موارد مي پردازيم.

Chem Bio Chem
این پایگاه، امکان دسترسي یکپارچه، به بیش 
از چهار میلیون مقاله از 1500 نش��ریه، ده هزار 
کتاب آنالین، صدها عنوان مرجع و قراردادهاي 
آزمایشگاهي را براي عالقه مندان به تحقیق آ سان 
مي کند. جان ویلي و پس��رانش این پایگاه را به 
عن��وان یک انجمن ب��زرگ و حرفه اي، همراه با 
نیروهای��ي زبده از سراس��ر جه��ان، پایه گذاري 

کرده اند.
این پایگاه به گونه اي طراحي ش��ده است که 

شما در آن مي توانید: 
� به آساني و با استفاده از طراحي هاي جدید 
موج��ود، به مقاله ها، مناب��ع و اطالعات تکمیلي 

دسترسي داشته باشید.

� با اس��تفاده از موتورهاي جس��ت وجوگر 
پیشرفته، مطالب مورد نیاز خود را پیدا کنید. 

� با عضویت در آن، از تازه ترین پژوهش هاي 
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در وب
در ه��ر بخش، اطالعات و مطالب مربوط به 
مبحث کلي، به ص��ورت جزءبه جزء و همراه با 
شکل و تصویر مربوط به آن گنجانده شده است.
گروه علوم پلیمر دانش��گاه مي سي س��ي پي، 
طراحي و راه اندازي این پایگاه را به عهده دارد. 
http://www.pslc.ws/macrog/kidsmac/
index.htm

Glossary polymer chemistry
فرهنگمقدماتياصطالحاتپلیمر

مرکز پلیمر و کلویید دانش��گاه س��یدني در 
اس��ترالیا، طراحي و به روز رس��اني این پایگاه را 
که از حرف A ش��روع ش��ده، ت��ا Z ادامه دارد، 
انج��ام می ده��د. در هر قس��مت از توضیحات 
مربوط به یک واژه یا اصطالحاتي خاص، اگر با 
کلمه یا اصطالح ناآشناي دیگري روبه رو شوید 
مي توانید روي آن مورد، کلیک کرده، توضیحات 
مربوط به آن را به صورت آن الین مشاهده کنید.

در پایان این پایگاه، یک موتور جس��ت وجو 
قرار داده شده است و شما مي توانید با واردکردن 
اصط��الح موردنظ��ر خ��ود، به طور مس��تقیم به 

توضیحات مورد نیاز دسترسي پیدا کنید.
http: / /discovery.kcpc.usyd.edu.au/
glossary-all.html&43

Organic Chemistry On Line
طیف س��نجي یک��ي از مباح��ث س��نگین و 
بس��یار مهم در علم شیمي اس��ت که بسیاري از 
دانش آموزان و دانشجویان همچنان در یادگیري 
آن دچ��ار مش��کل هس��تند. اینکه هر دس��تگاه 

منتشر شده، مقاله ها و فهرست مطالب مجله هاي 
تازه به چاپ رسیده، در ایمیل خود آگاهي یابید.
در بخ��ش مرب��وط به ش��یمي ای��ن پایگاه، 
داده هایي ارزشمند دربارة شیمي کاربردي، علوم 
و صنایع غذایي، محیط زیس��ت، شیمي معدني، 
ش��یمي داروی��ي، ش��یمي آلي، طیف س��نجي و 

سم شناسي موجود است.
Chem Bio Chem ی��ک انجمن بین المللي 

براي ارتباطات کوتاه، دسترس��ي ب��ه مقاله ها و 
بررس��ي پیش��ینه هاي علمي اس��ت. این پایگاه 
منبع��ي مهم در س��طح مقدماتي و پیش��رفته در 
ان��واع زمینه ه��ا به ش��مار م��ي رود و اف��زون بر 
زیست شناس��ي و گرایش هاي گوناگون شیمي، 
حوزه هاي چندرش��ته اي ش��امل بهداشت، علوم 
فیزیکي، علوم اجتماعي و انساني را نیز پوشش 

مي دهد.
h t t p : / / o n l i n e l i b r a r y. w i l e y. c o m /
journal/10.1002/%28ISSN %291439-7633

Polymer Basis
اگ��ر درب��ارة پلیم��ر، هیچ اطالع��ي ندارید 
مي توانید براي یافتن پاس��خ پرس��ش هاي خود 
به این پای��گاه مراجعه کنید. این پایگاه به کمک 
پویانمایي ه��اي زیبا و جذابي ک��ه دارد مطالب 
کامل و جامعي را دربارة پلیمرها، مواد س��اخته 
شده از پلیمر و... در اختیار دوستداران این رشته 

قرار مي دهد.
در این پایگاه مي توانی��د دربارة اینکه پلیمر 
چیس��ت، در چه وس��ایل و س��امانه هایي به کار 
م��ي رود، ان��واع پلیمرها، نحوة س��اختن آنها، و 
عوامل��ي که پلیمرها را از ترکیب هاي ش��یمیایي 
دیگر متمایز مي کند اطالعات کاملي کسب کنید.
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www........... طیف س��نجي از چ��ه اجزایي تش��کیل ش��ده و
چگونه کار مي کند نیز یکي دیگر از مش��کالت 

موجود در این رشته است.
عالقه مندان، با مراجعه به پایگاهي که وابسته 
به گروه شیمي دانشگاه میشیگان است مي توانند 
مطالبي کامل و جامع دربارة طیف سنجي جرمي، 
فروس��رخ، فرابنفش، NMR و... به دست آورند. 
این پای��گاه در هر بحث��ي به ط��ور جداگانه، به 
معرفي نوع طیف س��نجي، شرح دستگاه و نحوة 

عملکرد آن پرداخته است.
در بخش هاي مختلف امکان تبدیل واحدها 
و محاس��بات عددي نیز وجود دارد و دسترسي 
آس��ان به نتایج مورد نیاز را براي مطالعه کنندگان 
فراهم مي کن��د. در هر قس��مت از بحث علمي 
اگر ب��ه مفهومي برخورد کنید که نیاز به توضیح 
جداگان��ه اي دارد، مي توانید با کلیک کردن روي 
آن مبح��ث یا اصطالح، اطالعات جامعي دربارة 

آن به دست بیاورید.
در پای��ان مطال��ب، بخش��ي به ن��ام مراجع 
طیف سنجي و پرس��ش ها و اشکاالتي که هنگام 
مطالعة طیف سنجي هاي گوناگون با آنها روبه رو 
مي ش��وید وجود دارد. در بخش منابع، مراکزي 
ک��ه مطالب مرب��وط به مبحث طیف س��نجي را 

دربردارند، آورده شده است.
در بخ��ش مش��کالت مربوط ب��ه مباحث 
طیف سنجي، با کلیک روي هر لینک مي توانید 
وارد پایگاه هایي ش��وید که در هر کدام به طور 
جداگانه ب��ه مباحث مختلفي پرداخته اس��ت. 
ب��ا مطالع��ة توضیحات تکمیل��ي و حل برخي 
مس��ائل در ای��ن پایگاه ه��ا مي توانی��د س��طح 
دانسته هاي خود را افزایش دهید. براي نمونه، 
در یک��ي از ای��ن پایگاه ها براي ه��ر ترکیب، 
به طور جداگانه طیف هاي مربوط به آن رس��م 
شده اس��ت که مي تواند راهگشاي بسیاري از 
مشکالت ایجاد شده در ذهن دانش آموختگان 

علم ش��یمي باش��د.

http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/
reusch/VirtTxtJml/ Spectrpy/spectro.html

Slide share.net
براي کس��اني ک��ه عالقه من��د ب��ه نرم افزار 
پاورپوینت و درس��ت کردن اس��الید هستند این 
پای��گاه، محل��ي اختصاص��ي براي یافت��ن انواع 
اسالیدهاي مربوط به علوم مختلف و از جمله، 
شیمي است. در هر اسالیدي، فایل ویدیویي نیز 

تعبیه شده است.
در ص��ورت عضو ش��دن، در ای��ن پایگاه، 
امکان دانلود اس��الیدها نیز فراهم ش��ده است. 
اس��الیدها ط��وري طراحي ش��ده اند ک��ه کاماًل 
جنب��ة آموزش��ي دارن��د و ش��امل زمینه ه��اي 
مختلف ش��یمي مانن��د طیف س��نجي مولکولي 
هس��تند. براي مشاهدة فهرس��ت هاي گوناگون 
موج��ود در ای��ن وب��الگ مي توانید ب��ه پایگاه 
در  ی��ا  کنی��د  مراجع��ه   www.slideshare.net

مرورگر اختصاص��ي مربوط به این پایگاه، کلمه 
ی��ا زمینة کاري خ��ود را تایپ کنید. س��پس از 
میان فهرس��ت ها و مطالب یافت شده، موضوع 
موردنظ��ر خود را یافت��ه، اس��الیدها و مطالب 

مربوط به آن را مشاهده کنید.
اگرچه گستردگي و تنوع مطالب بسیار زیاد 
است، بررسي این پایگاه خالي از لطف نخواهد 

بود.
http://www.slideshare.net/guest824336/
introducation-to-spectroscopy
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www...........
Foresight Institute
مؤسس��ة Foresight یک مؤسسة پیشرو در 
زمینة فناوري هاست. این مؤسسه در سال 1986 
پایه گذاري شده و هدف آن کمک به جلوگیري 
از خط��رات فن��اوري نان��و، زیس��ت فناوري و 
تغییردهنده هاي زیس��ت محیطي مش��ابه اس��ت. 
راه اندازي این پایگاه، سرعت بخشیدن به توسعة 
فناوري نانو و دیگر فناوري هاي کلیدي اساسي، 
افزایش اس��تفادة مفید از این فناوري هاي جدید 
و به روز و کاهش اس��تفادة نادرست از این علوم 

است.
در ای��ن پایگاه، بخش��ي جهت نش��ان دادن 
مسیري از توانایي هاي فناوري نانو از سامانه هاي 
امروزي تا انواع پیشرفتة آن در آینده وجود دارد. 
در این بخش مراحل رس��یدن به توس��عه همراه 
نقاط عطفي که در هر مرحله، جهت رس��یدن به 
مرحلة بعدي وجود دارد به طور کامل نشان داده 
مي شود. بخش هاي دیگر این پایگاه، شامل اخبار 
و رخدادها، معرفي و پیشینة کوتاه و البته جامعي 

در زمین��ة فناوري نانو و مقاله هاي مربوط به آن، 
منابع و مراجع اس��تفاده ش��ده در این س��ایت و 
لینک هاي جداگانه اي اس��ت که براي هر سایت 
علمي به طور جداگانه قرار داده ش��ده اس��ت و 
اطالعات مربوط ب��ه کنفرانس ها و س��مینارها، 
تقدیرنامه ها و جایزه های��ي که تا به حال به این 

پایگاه تعلق گرفته است را نیز دربرمي گیرد.
http://foresight.org

Chemistry notes and powerpoint 
presentations
ای��ن پای��گاه ش��یمیایي، داراي درس ه��ا و 
اس��الیدهاي بس��یار متنوع و گوناگون��ي دربارة 
س��رفصل هاي آموزش��ي علم ش��یمي است. در 
قس��مت ش��یمي آن ش��ما مي توانید ب��ه مطالبي 
چون مقدمه اي بر ش��یمي، ماده و انرژي، ساختار 
اتمي، محاس��بات فرمول مولکول��ي، معادله هاي 
شیمیایي، قانون گازها، محلول ها، اسیدها و بازها 
AP Chemis-  .... دس��ت پیدا کنید و در بخش

try آن، توضیح��ات کامل��ي در قالب پي دي اف، 
دربارة ذرات ش��یمي، استوکیومتري، ترموشیمي، 
ساختار الکترونیکي اتم ها، محلول ها، تعادل هاي 
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شیمیایي، شیمي هسته اي و... گنجانده شده است.
از آنج��ا که ب��ه دلی��ل گس��تردگي مطالب، 
نمي توان تمامي مباحث ش��یمي را در قالب یک 
فایل پي دي اف، توضیح داد، جهت تکمیل مطالب 
یاد شده،  امکان دسترسي به فایل هاي پاورپوینت 
)اسالید( نیز در این پایگاه براي عالقه مندان فراهم 
 Microsoftشده است. براي کساني که به نرم افزار
 PowerPoint viewer 2007 دسترس��ي ندارند، 

فای��ل دانلود این نرم اف��زار در پایان صفحة وب 
قرار داده شده است.

گفتني اس��ت که در این پای��گاه، بخش هاي 
جداگانه اي در زمینة علوم فیزیک و زیست شناسي 
نیز گنجانده ش��ده است که داراي مطالب خاص 
و نیز آزمون هایي است که مي توانید با مطالعه در 

هر بخش آن، میزان یادگیري خود را بسنجید.
براي دسترس��ي س��ریع تر به تمامي مطالب 
موجود در این پایگاه، حتمًا در آغاز کار، س��ري 
به نقش��ة سایت بزنید تا فهرست کامل اطالعات 
و مطالبي که در این پایگاه گنجانده ش��ده است 

به طور کامل در اختیارتان قرار گیرد.
h t t p : / / w w w. u n i t 5 . o rg / c h e m i s t r y /
chemistry.htm

Chemistry Learning Tools
این پایگاه از سه نوع روش یادگیري شیمي 
اس��تفاده مي کند که به عنوان روش آموزشي در 
کالس، در من��زل و در یادگیري ش��خصي قابل 

استفاده است: 
 آموزشپويانمايي: ش��امل تجس��م ساختار 
لویی��س بیش از 60 مولکول، چگونگي تفس��یر 
 ،VSEPR س��اختار لویی��س به کم��ک نظری��ة
 ،VB و چگونگ��ي تفس��یر آن به کم��ک نظریة
مولکول هاي دو اتمي نیز از لحاظ نظریة اوربیتال 
مولکولي نیز تفس��یر مي ش��وند. براي دیدن این 
 ،Adobe Shockwave Player برنامه ها، نرم افزار

یا دانلود آن الزم 
اس��ت ک��ه در این 

صورت، ای��ن پایگاه 
ام��کان دانلود آن را هم 

براي عالقه من��دان فراهم 
کرده است.

س��ازوكار پويانماي��ي  
 :(ORM) آل��ي واكنشه��اي

تجس��م بی��ش از 50 واکنش آلي 
معمول و توضیح مفاهیم آن.

 شیميپیش��رفته: در این بخش 
تمام��ي مطال��ب ش��یمي به ط��ور 
جداگانه، س��رفصل بندي ش��ده و 
به ص��ورت کاماًل جام��ع و علمي 
لینک ه��اي موج��ود گذاش��ته  در 
ش��ده اس��ت. این مطالب به عنوان 
منابعي ارزنده قابل اس��تفاده براي 
دانش آموزان و دانش��جویان رشتة 
شیمي اس��ت. در هر مبحث، بسته 
ب��ه نی��از، فایل ه��اي پویانمایي یا 
صفحه ه��اي مربوط به محاس��بات 

نیز گنجانده شده است.
ب��ه جرئت مي ت��وان گفت که 
پایگاه هاي  از  پایگاه، یک��ي  این 
مه��م و قاب��ل اس��تفاده ب��راي 
دانش آم��وزان و دانش��جویان، 
جه��ت  معلم��ان  و  اس��تادان 

درس  کالس  در  تدری��س 
است.

http:/ / t reefrog.
fullerton.edu/

chem


