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   :מטרות הקורס

 

אנליטי  ציודהמבוססות על מיכשוריות מטרת הקורס היא להקנות ידע תיאורטי ונסיוני במספר שיטות 
 .מתקדם

 
 :(ייתכנו שינויים לפי הצורך) סילבוס –נושאי הלימוד 

 

Spectrometric Techniques: 

 UV/Vis (ultraviolet/visible) Spectrometry – electronic transitions 

 FTIR (Fourier Transform Infrared) Spectrometry – molecular vibrations 

 NMR (Nuclear Magnetic resonance) Spectrometry – nuclear spins 

 MS (Mass Spectrometry) 

 AA (Atomic Absorption) Spectrometry 

Chromatographic Methods: 

 GC-MS (Gas Chromatography – Mass Spectrometry) 

 HPLC-PDA (High-Performance Liquid Chromatography – Photodiode Array detection)   

 GPC (Gel Permeation Chromatography) 

Thermal Analysis: 

 DSC (Differential Scanning Calorimetry) 

 DMTA (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) 

Others: 

 TOC (Total Organic Carbon) Analyzer 
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 :הרכב הציון
 

 :הבאים פריטיםהציון הסופי בקורס יהיה שקלול של ה
 חות על הניסויים"דו 
 תרגילי הגשה 
 בשיעורים ובניסויים נוכחות 
 (עם אישורי)לפי בחירתכם  מצגת סטודנטיאלית על שיטה מיכשורית 
 (גם ראו מטה) איכות ההשתתפות: 

 .לעליית רמת השיעור בשאלות או תשובות חדות בשיעור ומחוץ לשיעורתרומתכם החיובית 
  במשך הסמסטר יוסבר –שונות 
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 :הורדת חומר לימוד

 

הודעה תשלח לכם כאשר המצגות יהיו .  שיפורסםאתר הקורס  להרצאות מתוך ניתן להוריד את השקופיות
 .הרלוונטי לכל הרצאהלהביא תדפיס שקופיות של הנושא  מאד וחשוב מומלץ.  מוכנות

 
 :שירות במילואים

 

אנא לא לדאוג לעניין .  הם ברכה ותודה על הגנת המדינהבמילואים תבוא עלי יםשמשרת אלהכל , ראשית
בבקשה להודיע לי .  אנו נבוא לקראתכם ונעזור לכם לחזור ללימודים; הבחנים הניתנים בתקופת השירות

.  עותק של המכתב המציין את תאריכי השירות ל"אלי בדואהעביר לפני יציאתכם למילואים ונא ל ת/מתרגללו
 .ושוב תודה לכם וברוך שובכם

 
 :כללי התנהגות בשיעורים

 

 נוכחות 
, כפי שמחקרים רבים הראו, על מנת שתוכלו להצליח ולהפיק את המקסימום במסגרת הלימודים בשנקר

והיא מאפשרת , נוכחות בהרצאות פרונטליות ובשיעורי תירגול היא הכרחית כדי לרכוש את הידע המועבר
בלבד לא של הקורס כאשר קריאת החומר " הטעם"נוכחות בהרצאות מעניקה את , במיוחד.  הצלחה בקורס

, ניסוייםלטובתכם עליכם להיות נוכחים בהרצאות ובו, "חובה"היא בקורס הזה נוכחות , לפיכך.  מספקת
 .בלבד" קריאת החומר"ולא להסתמך על 

 

 זמן התחלת השיעור: 
ולטובת , בזמן בדיוקה תתחיל כל הרצאהחל מהשיעור השני , על מנת שלא יהיו הפרעות לכולנו מאיחורים

לפתוח , אנא תבואו לפני הזמן לשיעור.  תאפשר לסטודנטים המאחרים להיכנס לכיתהלא י, הנוכחים
 .אז אנא תדאגו לכוון את שעונכם לזמן המדוייק.  כדי שתהיו מוכנים מההתחלה, מחברות

 

 שאלות בכיתה 
לפעמים לא .  את השאלות אלא להצביע בשקט" לצעוק"אשמח לקבל ולענות על שאלות בכיתה ובבקשה לא 

אבל אשמח מאד לעשות כן מיד אחרי תום ההרצאה , די זמן לענות על כל השאלות באמצע ההרצאה יהיה
 .ואחרי כן במשרדי

 

 שיחות פרטיות בעת השיעור 
 –בעת שהמרצה מנסה להעביר את החומר מפריע לכולם  –" קצר"אפילו לזמן  –שיחות בין סטודנטים 

 .רצויה הזאת-אנא הימנעו מהפעילות הלא, לכן.  וגם לסטודנטים המשוחחים, למרצה, לסטודנטים
 

 שימוש בטלפונים ניידים 
אני לא רוצה לראות , בקיצור  .אפילו לשליחת או קבלת מיסרונים, כל שימוש בטלפון הוא כמובן אסור

 .אלא להכניס אותו עמוק בתוך תיקיכם לפני השיעור, אתכם נוגעים בטלפון בעת השיעור
 

 יציאה מהכיתה בעת השיעור 
אם למישהו יש בעיה אז .  היציאה מפריעה לשיעור ולכן אני מבקש מכם לא לצאת אלא אם באמת יש צורך

 .אנא תיידעו אותי בהקדם
 

 סיום ההרצאה 
נא לא לקפל את החפצים שלכם לפני תום ההרצאה מכיוון שהפעולה הזאת מרעישה ומפריעה לסיום 

 ".להיבהל"אז לא   .קצת יותר ולפעמיםלפעמים קצת פחות , א"ז, כל הרצאה תיערך כשעה וחצי.  ההרצאה
 

 . אני מאחל הצלחה רבה לכולכם
 

 ,בברכת שנה טובה
 

 צבי          
 

 צבי קורן' פרופ
 


