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چکيده
در این مطالعه ،به سنتز و شناسایی دو کمپلکس آلی فلزی پالتین( )IIحاوی لیگاندهای ایزوسیانید با فرمول کلی [PtR'2(CNR)2] (R' = p-tolyl,

)) R = 2-chloro-6-methylphenyl (1) and 2-naphtyl (2پرداخته شده است .کمپلکسهای پالتینی تهیه شده توسط طیفبینی  NMRکه
شامل تکنیکهای یک بعدی ) (1H, 13C, 195Ptو دوبعدی ( HH COSYو  )HSQCهستند شناسایی شدند .عالوه براین ،از تکنیک HH-NOESY

)طیفبینی اثر هستهای اورهاوزر( برای تفسیر بهتر طیفهای  1H NMRاستفاده شد .به منظور داشتن دید ساختاری بهتر از کمپلکسهای مذکور ،ساختار
این ترکیبات توسط روش ( DFTمحاسبات تئوری تابع چگالی) بهینه شدند .همچنین مطالعات داکینگ مولکولی بر روی کمپلکس های  1و  2جهت
تعیین حالت اتصال و بهترین جهتگیری این کمپلکس ها با  DNAصورت گرفت.
کلمات کلیدی  :کمپلکسهای آلیفلزی پالتین( ،)IIایزوسیانید ،شناسایی  ،DFT ،NMRداکینگ مولکولی.

-1مقدمه
داروی سیس-پالتین یکی از بهترین دستاوردها در زمینهی داروهای ضد سرطان است  .با این همه ،این داروی ارزشمند دارای
عوارض جانبی از قبیل غیر اختصاصی بودن ،سمیّت عمومی و مقاومت داروئی است [ .]4-3بنابراین تحقیقات بر روی داروهای
ضد سرطان بر پایهی پالتین با عوارض جانبی کمتر ضروری به نظر می رسد [ .]1-6در سالهای اخیر بررسی خواص داروئی
کمپلکسهای پالتین( ،)IIیکی از موفقترین بخشها در زمینه تحقیقات ضدسرطان بوده که با پیشرفتهای چشمگیری همراه
بوده است [ .]7-41این تحقیقات میتواند در بازهی وسیعی از لیگاندهای کمکی همانند فسفین ،فسفیت ،آمین ،آلکن و
ایزوسیانیدها صورت پذیرند [ .]44-46در حقیقت تأثیرات الکترونی و فضایی لیگاندهای کمکی نقش اصلی را در تعیین ویژگیهای
بیولوژیکی کمپلکسها بازی میکنند.

* .نویسنده مسئوول :استادیار شیمی معدنی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،ایران
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در میان لیگاندهای کمکی موجود ،ایزوسیانیدها با فرمول عمومی  = R( –CNRآلکیل یا آریل)-σ ،دهندهی قوی و -πپذیرندهی
ضعیف هستند .پس میتوان انتظار داشت که ویژگیهای ساختاری ایزوسیانیدها توسط ماهیّت استخالفهای ( Rگروههای آلکیل
یا آریل) کنترل شوند .در تحقیقیات انجام شده درگذشته ،کمپلکسهای مختلفی از ایزوسیانید با عناصر واسطه سنگین از
جمله )) Au(I), Ir(III), Cu(I), Ru(IIو ) (Pt(IIتهیه و مورد بررسی قرار گرفتهاند [ .]47-43در این رابطه ،کمپلکسهای
پالتین حاوی لیگاندهای ایزوسیانید در تحقیقات مختلف همانند کاتالیزورهای فوتوشیمیایی و فوتوفیزیکی ،ویژگیهای کریستال
مایع همراه با کاربردهایشان در زمینهی سنسورهای حساس به بخار مواد شیمیایی و اتصال به  DNAمورد توجه قرار گرفتهاند
[.]47-33
در این پژوهش ،سنتز و شناسایی یک سری جدید از کمپلکسهای آلیفلزی پالتین( )IIبا فرمولی کلی '[PtR'2(CNR)2] (R

)) ،= p-tolyl, R = 2-chloro-6-methylphenyl (1) and 2-naphtyl (2گزارش گردیدهاند .کمپلکسهای حاصل توسط
طیفبینی  NMRیک بعدی و دوبعدی همراه با کمک تکنیک  NOESYمورد شناسایی قرار گرفتند .ساختار کمپلکس ها با
استفاده از روش  DFTبهینه شدند .عالوه بر آنچه ذکر شد ،مطالعات داکینگ مولکولی بر روی این کمپلکس ها به منظور بررسی
توانایی اتصال آن ها به  DNAصورت گرفته است.
-2بخش تجربی
 -8-9مواد شيميايي و دستگاهها
طیفهای )PtNMR (86 MHz)،13C{1H} NMR (100 MHz) ،1H NMR (400 MHz

195

HH COSY ،DEPT 135° ،

 HSQC ،و  HH-NOESYتوسط دستگاه  Bruker Avance DPX 400 MHzو در دمای اتاق ثبت شدند 1H( TMS .و
 )13Cو محلول آبی  (195Pt) Na2PtCl6به عنوان مرجع استاندارد خارجی استفاده شد .جابجاییهای شیمیایی ) (δبرحسب ppm

و ثابتهای جفتشدگی ) (Jبرحسب هرتز  Hzبیان شدند .آنالیز عنصری  CHNتوسط دستگاه  vario EL CHNSانجام شد.
مواد شیمیایی  2-Chloro-6-methylphenyl isocyanideو  2-naphtyl isocyanideاز شرکتهای سیگما-آلدریچ و اکروس
خریداری شدند .حاللهای استفاده شده به عنوان مواد شیمیایی تجاری قابل دسترس بودند و نیازی به خالص سازی بیشتر جهت
انجام واکنشهای صورت گرفته نداشتند .کمپلکس ] ،A ،cis-[Pt(p-tolyl)2(SMe2)2بر طبق گزارشات قبلی سنتز شد [.]31
برای مشخص کردن بهتر جابهجاییهای شیمیایی لیگاندها در طیفبینی  NMRطبق طرح  4برچسب گذاری شدند.

14

8931  بهار05  شماره،سال چهاردهم

 پژوهشي شيمي کاربردي-مجله علمي

Me

2'

6

3'
1'
3'

4'

3
Me

Cl 2

10

9
8

5

1

2'

1

2

4
3

4

5

7
6

. و ایزوسیانیدp-tolyl  برچسب گذاری لیگاندهای.1 طرح
.1 ،[Pt(p-tolyl)2(CNR)2], (R = 2-chloro-6-methylphenyl)  تهيهي کمپلکس-9-9
2-chloro-6-methylphenyl ،)41 mL( CH2Cl2 ) در حالل411 mg, 1/411 mmol( A ابتدا به محلول کمپلکس

 سپس با کمک. ساعت در دمای اتاق چرخید1 ) اضافه شد و مخلوط واکنش به مدت64 mg, 1/313 mmol( isocyanide
 در نهایت محصول به صورت.) شستشو داده شد4×3 mL( هگزان سرد-n خأل حالل آن تبخیر گشت و جامد حاصل شده با
.)٪73 جامد زرد روشن حاصل که تحت خال خشک شد (بازده
Anal. Calc. for C30H26N2Cl2Pt: C, 52.95; H, 3.85; N, 4.12. Found: C, 52.63; H, 3.71; N, 4.23. NMR in
CDCl3: δ(1H) = 2.22 [s, 6H, Me of p-tolyl]; 2.32 [s, 6H, Me of CNR]; 6.88 [d, 4H, 3JHH = 7.9 Hz, H3’ of
p-tolyl]; 7.14-7.29 [m, 6H, H3, H4 and H5 of CNR]; 7.37 [d, 4H, 3JPtH = 63.3 Hz, 3JHH = 7.9 Hz, H2’ of
p-tolyl]; δ(13C) = 19.1 [s, 2C, Me of CNR]; 21.2 [s, 2C, Me of p-tolyl]; 127.6; 128.1 [s, 4C, 2JPtC = 67
Hz, C2’ of p-tolyl]; 129.0; 129.9; 131.0; 132.2; 137.8; 139.1 [s, 4C, 3JPtC = 44 Hz, C3’ of p-tolyl]; 148.7
[s, 2C, 1JPtC = 889 Hz, C1’ of of p-tolyl]; 151.9 [s, 2C, 1JPtC = 920 Hz, C1 of CNR]; δ(195Pt) = -4026.3 [s,
1Pt, Pt center].

.2 ،[Pt(p-tolyl)2(CNR)2], (R = 2-naphtyl)  تهيهي کمپلکس-9-9
mmol( 2-naphtyl isocyanide ،)41 mL( CH2Cl2 ) در حالل411 mg, 1/411 mmol( A ابتدا به محلول کمپلکس

 سپس با کمک خأل حالل آن تبخیر. ساعت در دمای اتاق چرخید1 ) اضافه شد و مخلوط واکنش به مدت64 mg, 1/313
 در نهایت محصول سبز رنگی حاصل گردید که تحت.) شستشو داده شد4×3 mL( هگزان سرد-n گشت و جامد حاصل شده با
.)٪31 خال خشک شد (بازده
Anal. Calc. for C36H28N2Pt: C, 63.24; H, 4.13; N, 4.10. Found: C, 62.91; H, 4.51; N, 3.97. NMR in
CDCl3: δ(1H) = 2.28 [s, 6H, Me of p-tolyl]; 6.97-7.88 [m, 22H, aromatic protons of naphtyl and p-tolyl
moieties]; δ(13C) = 21.3 [s, 2C, Me of p-tolyl]; 122.9; 124.5; 125.9; 127.8; 128.1; 128.3 [s, 4C, 2JPtC =
65 Hz, C2’ of p-tolyl]; 129.9; 132.3; 132.7; 133.0; 139.2 [s, 4C, 3JPtC = 44 Hz, C3’ of p-tolyl]; 146.6 [s,
2C, 1JPtC = 922 Hz, C1 of CNR]; 149.3 [s, 2C, 1JPtC = 893 Hz, C1’ of of p-tolyl]; δ(195Pt) = -4055.5 [s,
1Pt, Pt center].
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 -1-9جزئيات محاسبات تئوري
محاسبات تابع چگالی ) (DFTتوسط برنامهی  ]31[ Gaussian03و با استفاده از روش  B3LYPاجرا شد[ .]36-33کد دستور
 LANL2DZبرای توصیف پالتین و کد دستور ) 6-31G(dبرای توصیف سایر اتمها انتخاب شد [ 31و  .]11همچنین هندسهی
کمپلکسها بهطورکامل با استفاده از روش  DFTبدون اعمال هیچگونه محدودیتهای تقارنی بهینهسازی شدند.
 -0-9محاسبات داکينگ مولکولي
برای ارزیابی نحوه برهمکنش ترکیبات سنتز شده با  ،DNAاز داکینگ مولکولی استفاده شد و نقشه -3بعدی اتصال این ترکیبات
به جایگاه فعال  DNAحاصل شد .این نقشهها با استفاده از نرمافزارهای  AutoDock Tools1.5.6ایجاد شدهاند .انواع
ساختارهای مختلف  DNAبا کدهای متفاوت ( )1Lu5 ،1BNAاز بانک اطالعات پروتئینها استخراج شدند [.]14-11
 -3نتایج و بحث
 -8-9سنتز و شناسايي کمپلکسهاي پالتين( )IIحاوي ليگاند ايزوسيانيد
روش کلی سنتز کمپلکسها در طرح  4نشان داده شده است .واکنش کمپلکس ] ]31[ A ،cis-[Pt(p-tolyl)2(SMe2)2با 4
اکیواالن از لیگاندهای مختلف ایزوسیانید در حالل  CH2Cl2و در دمای محیط منجر به تشکیل کمپلکسهای [Pt(p-

)) tolyl)2(CNR)2], (R = 2-chloro-6-methylphenyl (1) and R = 2-naphtyl (2شد .همانطور که در طرح  4نشان
داده شده است ،لیگاندهای فعّال دیمتیل سولفید [ ]11در کمپلکس  Aبا لیگاند ایزوسیانید جایگزین میشوند .با استفاده از
طیفبینی  NMRکه شامل تکنیکهای یک بعدی ) ،(1H, 13C, 195Ptدوبعدی ( HH COSYو  )HSQCو همچنین تکنیک
 DEPT 135است ساختار کمپلکسها در محلول مورد بررسی قرار گرفت (دادههای عددی برای طیفبینی  NMRدر بخش
تجربی گردآوری شده است).
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طرح  .2روش سنتز کمپلکسهای  1و  2در دمای محیط.

به منظور جلوگیری از تکرار ،کمپلکس  4جهت بررسی طیفهای  NMRانتخاب شده است ،چون ساختار کمپلکس  4بسیار
شبیه کمپلکس  4است و اطالعات  NMRکمپلکس  4در قسمت تجربی ذکر شده است .همهی طیفهای  NMRمورد نیاز
کمپلکس  4در شکلهای  4-3آورده شدهاند .در طیف  ،1HNMRکمپلکس  ،4دو پیک یکتایی در  δ = 4/44 ppmو ppm

 δ = 4/34مشاهده شد که به ترتیب مربوط به گروههای متیل در لیگاندهای  p-tolylو ایزوسیانید است .از طیف ،HH-NOESY
کمپلکس  ،4برای تشخیص گروههای متیل استفاده شد ،که این طیف بیانگر ارتباط  NOEبین پروتونهای متیل هر دو لیگاند
با پروتونهای حلقه های آروماتیک (شکل  )4است .طیف  ،HH-NOESYارتباط قطری واضح بین گروههای متیل  p-tolylدر
 δ = 4/44 ppmو ' H3اتمهای هیدروژن  p-tolylدر  δ = 6/33 ppmرا نشان میدهد .همچنین ارتباط قطری دیگری بین
گروههای متیل لیگاندهای ایزوسیانید و  H5اتمهای هیدروژن ایزوسیانید به ترتیب در  δ = 4/34 ppmو  δ = 7/41 ppmبرقرار
است که زمینهی تشخیص پیکهای متیل را فراهم میکند (شکل  .)4در ناحیهی آروماتیک  1پیک مختلف وجود دارد که
ناحیهی بین  δ = 7/41 ppmتا  δ = 7/41 ppmبه پروتونهای  H4 ،H3و  H5لیگاند  CNRمربوط میشود .همچنین دو پیک
دوتایی متمایز در  δ = 6/33 ppmو  δ = 7/37 ppmبه ترتیب مربوط به پروتونهای ' H3و ' H2لیگاندهای  p-tolylدر
کمپلکس  4هستند .پروتون های ' H2با مرکز پالتین با ثابت جفت شدگی  ،3JPtH = 63/3 Hzجفت میشود که ستالیتهای
پالتین مشاهده شده در این کمپلکس ،در طیف  1H{195Pt}NMRمربوطه حذف می شود (شکل .)4a
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شکل  .1طیف  HH-NOESYکمپلکس  1در حالل .CDCl3

مشابه طیف  ،1HNMRدر ناحیهی آلیفاتیک طیف  ،13C{1H}NMRکمپلکس  ،4دو پیک یکتایی برای گروههای متیل CNR
( )δ = 41/4 ppmو  )δ = 44/4 ppm( p-tolylمشاهده میشود .پیک مربوط به ’ C2گروه  p-tolylدر شیفت شیمیایی ppm

 443/4به صورت یکتایی همراه با ستالیتهای پالتین ( )2JPtC = 67 Hzظاهر میشود .کربن ’ C3نیز با مرکز پالتین جفت شده
( )3JPtC = 11 Hzو یک پیک یکتایی در  δ = 431/4 ppmایجاد میکند .پیکهای ’ C1گروه  p-tolylو  C1لیگاند ( CNRهر
دو مجاور مرکز پالتین هستند) به ترتیب در  )1JPtC = 331 Hz( ،δ = 413/7 ppmو )1JPtC = 141 Hz( ،δ = 414/1 ppm
ظاهر میشوند ،که هر دو نشانگر ثابت جفت شدگی بزرگ با مرکز پالتین هستند .از آنجایی که این دو پیک مشاهده شده در این
نواحی مربوط به کربن نوع چهارم هستند ،در طیف  DEPT 135°مربوطهشان ظاهر نمیشوند (شکل  .)4bالزم به ذکر هست
به منظور تعیین دقیق سیگنال های مشاهده شده در طیف های  1HNMRو  13C{1H}NMRکمپلکس  4به ترتیب از تکینیک
های دوبعدی  HH COSYو  HSQCکمک گرفته شده است (شکلهای  4cو  .)4dنهایتاً طیف ، 195PtNMRکمپلکس ،4
دارای یک پیک چندتایی در  δ = -1146/3 ppmاست که ناشی از جفت شدن مرکز پالتینی با پروتونهای گروه  p-tolylاست،
هر چند این پیک چندتایی پهن به یک پیک تیز در طیف  195Pt{1H}NMRتبدیل می گردد (شکل .)3
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شکل  a) .2مقایسهی بین نواحی آروماتیک طیفهای  1HNMRو  1H{195Pt}NMRبرای کمپلکس  b) .1مقایسهی بین نواحی آروماتیک طیف-
های  13C{1H}NMRو  DEPT 135°برای کمپلکس  c) .1طیف  HH COSYو ) dطیف  HSQCکمپلکس .1
 -9-9محاسبات DFT

برای اینکه مقایسهی بهتری بین ساختارهای کمپلکسها داشته باشیم ،بهینهسازی کمپلکسهای  4و  4توسط روش محاسباتی
 DFTصورت گرفت .حالتهای پایه برای هر دو کمپلکس در حالل  CH2Cl2بهینه شد .نتایج حاصل شده بیانگر آن است که
کمپلکس  4به مقدار  37 kJmol-1پایدارتر از کمپلکس  4است .زیرا لیگاندهای ایزوسیانید در کمپلکس  4دارای ممانعت فضایی
کمتری هستند.
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شکل  .3مقایسهی بین طیفهای  195PtNMRو  195Pt{1H}NMRکمپلکس .1

برای کمپلکس  4همهی حلقههای لیگاندهای  p-tolylو  CNRتقریباً عمود بر صفحهی مولکول است .مشابه با کمپلکس  ،4در
کمپلکس  ،4حلقههای  p-tolylعمود بر صفحهی مولکول است ،در حالی که بخشهای نفتیل لیگاند ایزوسیانید موازی با صفحهی
مولکول قرار گرفتهاند .در ساختارهای بهینه شده ،طول پیوندهای  Pt-Cp-tolylتقریباً برابر با یکدیگر است .این مشاهده بیانگر
مقادیر یکسانی از اثر ترانس برای لیگاندهای ایزوسیانید است .زوایای  C-Pt-Cتقریباً  11°است که مبیّن این واقعیت است که
هندسهی اطراف مراکز پالتین بسیار شبیه به ساختار مسطح مربعی ایدهآل است .شکل  1نشانگر ساختارهای بهینه شده کمپلکس
های  4و  4در حالل  CH2Cl2است .پارامترهای هندسی منتخب برای کمپلکس های  4و  4در جدول  4خالصه شده است.
جدول  .1پارامترهای هندسی برای کمپلکسهای  1و ( 2طول پیوندها ) (Åو زوایا ).)(°
Complex 1
Pt1-C30
2.00272
Pt1-C31
2.00357
Pt1-C2
2.07506
Pt1-C12
2.07595
C30-Pt1-C2
88.18559
C2-Pt1-C12
86.60999
C12-Pt1-C31
88.94197
C31-Pt1-C30
96.26363
C30-Pt1-C12
174.79408
C2-Pt1-C31
175.49036

Complex 2
Pt1-C30
2.00440
Pt1-C31
2.00436
Pt1-C2
2.07575
Pt1-C12
2.07495
C30-Pt1-C2
87.65288
C2-Pt1-C12
88.14104
C12-Pt1-C31
88.10956
C31-Pt1-C30
96.10835
C30-Pt1-C12
175.74251
C2-Pt1-C31
176.08865
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شکل  .4ساختارهای بهینه شده کمپلکس ( 1چپ) کمپلکس ( 2راست) در حالل  .CH2Cl2اتمهای هیدروژن برای وضوح بیشتر حذف شدهاند.

 -9-9مطالعات داکينگ مولکولي
بر طبق یافتههای علمی ،مکانیسم واکنش کمپلکسهای ضد سرطان پالتینی از طریق برهمکنش با جفت بازهای  DNAصورت
میگیرد [ 16و  .]43-41از این رو ،مطالعات داکینگ مولکولی بر روی کمپلکسهای پالتین) (IIبرای تعیین جایگاه ویژه اتصال،
حالت اتصال و هندسه اتصالشان به  DNAمورد استفاده قرار میگیرد .انرژیهای اتصال کمپلکسهای پالتین) (IIسنتز شده
در این پژوهش با دو ساختار متفاوت از  DNAدر جدول  4ارائه شده است .بیشترین انرژیهای اتصال ) (kcal/molاز دادههای
خروجی برنامه  AutoDock dlgبه عنوان نتیجه در هر اجرا در نظر گرفته شده است .همانطور که در جدول  4مشاهده میشود
کمپلکس  4انرژیهای اتصال داکینگ افزایش یافته ) (-14.18 Kcal.mol-1را در اتصال به  1BNAنشان داد .عالوه بر آن
کمپلکس  4انرژیهای اتصال داکینگ کمتری را ) (-12.61 Kcal.mol-1در اتصال به  1BNAبه نمایش گذاشت .احتماالً کاهش
انرژی اتصال در کمپلکس  4مربوط به ممانعت فضایی گروههای نفتیل در لیگاندهای ایزوسیانید در این کمپلکس است که در
محاسبات تئوری نیز مشاهده گردید .این روند انرژی نیز در اتصال این کمپلکس ها به  1LU5نیز حاصل گردید (جدول .)4
نتایج داکینگ مولکولی حاکی از آن است که کمپلکس  4با شیار جزئی از  DNAبرهمکنش میکند (شکل  .)1همچنین گروههای
 p-tolylمتصل شده به مرکز پالتینی در این کمپلکس به دور از جفت بازها در شیار جزئی قرار میگیرند .اما گروههای فنیل که
به ایزوسیانید متصلاند کامالً منطبق با شیارهای جزئی  DNAهستند .عالوه بر این ،کمپلکس  4از طریق گروههای متیل متصل
به لیگاند ایزوسیانید با جفت بازهای  G4 ،G10 ،C9و  C11موجود در ساختار  DNAبرهمکنش میکند.
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جدول  .2مطالعات داکینگ مولکولی بر روی کمپلکسهای  1و  2با ساختار .DNA
)Docking binding energy (Kcal/mol
1BNA
1LU5
-13.91
-12.27

-14.18
-12.61

Complex/Receptor
1
2

شکل  .5برهمکنش های سه بعدی لیگاندهای پذیرنده در کمپلکس  1با ).DNA (1BNA

-4نتیجه گیری
در این پژوهش ،سنتز و شناسایی کمپلکسهای جدید آلی فلزی پالتینی  4و  4که حاوی دو لیگاند آریلی و همچنین دو لیگاند
ایزوسیانیدی هستند ،گزارش شده است .بطور جالب توجهی مراکز پالتینی در این کمپلکس ها توسط چهار لیگاند دهندهی کربن
احاطه شدهاند که چنین چیزی در این گونه کمپلکسهای پالتینی نادر است .کمپلکسهای سنتز شده توسط تکنیکهای مختلف
NMRشناسایی شدند .بهینهسازی  DFTساختارها در حالل  CH2Cl2بیانگر این واقعیت است که کمپلکس  4بطور قابل
توجهی پایدارتر از کمپلکس  4است .ساختارهای بهینه شده کمپلکس ها توسط  ،DFTنشان دادند که گروههای  p-tolylدر هر
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دو کمپلکس تقریباً عمود بر صفحهی مولکول هستند .هندسههای بهینه شده مؤید این واقعیت است که یک ساختار مسطح
مربعی برای هر دو کمپلکس در دسترس است .اندازهگیری مقادیر طول پیوندها نشان میدهد که مقادیر اثر ترانس برای لیگاندهای
ایزوسیانید در هر دو کمپلکس  4و  4تقریباً یکسان است .توانایی برهمکنش کمپلکسهای  4و  4با  DNAتوسط مدلسازی
مولکولی به منظور تعیین جایگاه ویژه اتصال ،حالت اتصال و بهترین هندسه آنها (با توجه به انرژی اتصالشان با  )DNAمورد
ارزیابی قرار گرفت .مدل داکینگ مولکولی نشان داد که این کمپلکسها از طریق حالت اتصال شیاری به  DNAمتصل میشوند.
همچنین انرژیهای اتصال بدست آمده از داکنیگ نشان داد که کمپلکس  4دارای انرژی بیشتری نسبت به کمپلکس  4است و
کمپلکس  4می تواند کاندیدای خوبی ،به عنوان یک عامل ضد سرطان باشد.
 -5تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صمیمانه تشکر
مینمایند.
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