
  
  
  
  

  )آليشيمي ـ شيمي (مباحث نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

- ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:

  هاي وصفي هاي قيدي و گزاره
  كل فصل مطالعه شود. واژگان:

  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصيلي  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصد ـ نسبت و تناسب ـ مجموعــه: حل مسئله و مقايسهيكميت
هاي جبري ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

 م ـ آمــار ـها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاريتـ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   آناليز تركيبي و احتمال). نظريه اعداد ـ

هاي نقد ارتباط هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش: (گزارهاستدالل منطقي
  علي ـ تضعيف استدالل)

  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
  (كل فصل مطالعه شود).درك مطلب

 رشد شامل:مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ا

  شيمي آلي پيشرفته  3

 الكترون ـ دافعه شدن، منشأ مولكولي، هيبريدي ساختار و شيميايي پيوند تشكيلآلي ( شيمي

 در الكترونگــاتيوي الكترونگــاتيوي، اخــتالف ســازي قطبيت، يكســان و الكترون، الكترونگاتيوي

 شدن، شعاع مزدوج قشدن، فو مزدوج و نرمي، رزونانس و سختي پذيري،كربن، قطبشهاي اتم

 چگــالي گــون آن، تــابعهــاي روش و مولكــولي اوربيتال ها، نظريهاتم دروالسيوان و كوواالنسي

 طبيعي پيونديهاي موليكن، اوربيتال جمعيتي الكتروني، تحليل چگالي توزيع الكتروني، نمايش

 ميــان تيك، روابــطالكترواســتا پتانسيلهاي ها، رويهمولكول در هاطبيعي، اتم جمعيت تحليل و

 رابطه، پيكربنديفضاگزيني ( و بنديصورت فضايي، شيمي پيوند) مرتبه و الكتروني چگالي

انانتيومرهــا،  جداســازي ـــ كــايرال، تفكيــك پــيش مراكز در تقارن، پيكربندي و كايراليته ميان
ســيكلوهگزان،  مشــتقاتهاي بنديغيرحلقــوي، صــورت تركيبــات بنــدي بندي، صــورتصــورت
هــاي فضــا ويــژه، افزايش و فضــاگزينهــاي عضوي، واكنش شش از غير كربوكسيليكهاي حلقه
 شــدن دار انــانتيوگزين، هيــدروژنهاي غيرحلقوي، واكنش كربونيلهاي گروه به دوستي هسته

 آليلــي، ديهــاي الكل انــانتيوگزين هــا، اپوكســايشكتون انــانتيوگزين انــانتيوگزين، كــاهش

 تركيبــات در آنــومري مضــاعف، اثــر فضــايي ها، افتراقآلكن گزينانانتيو شدن دار هيدروكسيل

 پايداري بر ساختاري اثرات كربونيل) تركيبات كاهش در قطبيهاي استخالف حلقوي، اثرات
 ترمودينــاميكي پايــداري و ســاختار ميــان ترمودينــاميكي، رابطــه پايــداريپذيري ( واكنش و

 عمــومي شــيميايي، روابــط واكنش، ســينتيك پيآنتال و تشكيل آنتالپي ها، محاسبههيدروكربن

واكــنش، هاي واسطه بر الكتروني استخالف واكنش، اثرات سرعت و ترموديناميكي پايداري ميان
 ايزوتروپــي كربونيلي، اثــرات افزايشهاي ، راديكالي، واسطههاها، واسطهها، كربانيونكربوكاتيون

 مشــخص در آزاد انرژي روابط خالفي، كاربرداست اثرات براي آزاد انرژي خطي سينتيكي، روابط

 و ويژه بازي / اسيدي بازها، كاتاليز به اسيدها وسيله به ها، كاتاليز، كاتاليزواكنش مكانيزم كردن
  حالل) لوئيس، اثرات برونشتد، كاتاليز، اسيدي كاتاليز عمومي، قانون

  سنجي در شيمي آليطيف  4

رفتار هسته در  ـ NMRاصول تئوري (  ايسنجي رزونانس مغناطيس هستهاصول طيف
)Ring Current Rجريان حلقه يا  ـ ميدان مغناطيسي ) آنيزوتروپي مغناطيسي  ـ

)N هاي همسايهگروه ) اثر ميدان الكتريكي ـ e( ) اثر گوچ يا  ـγ-gauche effect: ـ 
ديناميكي  NMRسنجي طيف ـ كوپالژ هيدروژن ـ كربن ـ اسپين –كوپالژ اسپين 

(DNMR) ( 

و زنگوله  FT:FID ،EMدستكاري  ـ هاي يك بعديآزمايش( NMRهاي يك بعدي طيف

 1آزمون
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  سنتز تركيبات آلي  5

اثــرات محــيط در ( هاي كربنــيهاي دوســتها و ســاير هســتهدار كردن آنوالتآلكيل
  )هاآلكيالسيون آنوالت

انــوالت ـ  واكنش افزايش آلدول و تراكم آن( هاي كربونيلواكنش كربن نوكلئوفيلي با گروه
در عدم حضور آمــين نــوع ـ  هاي تيتانيوم،  قلع و زير كونيومانوالت ـ تهيه انوالت بورانـ  بوران
كاتاليز شده با آمــين هاي تراكميواكنشـ هاي ايمينيوم هاي افزايش ايمين و يونواكنشـ  سوم

افــزايش مــزدوج ـ واكنش اولفين دار كردن جوليا ـ  هاي كربنآسيل دار كردن هسته دوستـ 
 )توسط هسته دوست كربن 

هاي عاملي با وارد نمودن گروه( هاي عاملي به وسيله جانشيني نوكلئوفيليل گروهتبدي
اكسيژن در  –شكستن پيوند كربن  ـاستفاده از جايگزيني هسته دوستي در كربن اشباع شده 

 )اترها و استرها

 ـ افزايش به آلكين ـ افزايش به آلن( افزايش الكتروفيلي به پيوند چندگانه كربن ـ كربن
 )هيدروبوردار كردن آلكيل ـ افزايش ارگانوبوران به پيوند چندگانه ـ گانهايش آب به پيوند سهافز

كاهش ساير  ـكاهش پيوندهاي چندگانه كربن ـ كربن  ( كاهش در سنتز تركيبات آلي
  )هاكاهش تركيبات كربونيل به آلكن ـها ها توسط هيدريد دهندهگروه

 گنجانده خواهد شد.هاي جامع كليه مباحثدر آزمون*



  
  
  

  شيمي ـ شيمي آلي)مباحث ( نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

اي، هاي اسمي، نقل قــول و گــزارش، وجــوه ســببي، عبــارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  ساختار جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  اد تحصيلياستعد  2

- زاويــه - حركت بر روي دايــره- هاي كمي از مباحث (مسافت و سرعتحل مسئله و مقايسه كميتي:
و  ســواالت هــوش  - ســاعت- هندسه اشكال فضايي- محيط و مساحت- تالس و تشابه- اشكال- هندسه
   مسائل متفرقه). - خالقيت

- مفــروض پنهــان- تعيــين موضــوع مــتن - گيري از متن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي:
  )هاي مشابه به هماستدالل
 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

  كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:
 مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

  شيمي آلي پيشرفته  3

SN)مســتقيم جابجايي مكانيزم طريق از جايگزينيدوستي ( هسته جايگزيني  ، توصــيف2(

 دوستي، اثــر هسته خاصيت بر حالل و ساختاري مرزي، اثراتهاي مكانيزم و مشروح مكانيزمي

 بــر كششــي و فضــايي كننــده، اثــرات ترك گروه دوستي، اثرات هسته خاصيت بر پوشي حالل

مجــاور،  گــروه پــذيري، مشــاركتواكنش بــر شــدن مــزدوج يــونش، اثــرات و اســتخالف سرعت
 كربوكــاتيون، كــاتيونهــاي نوآرايي هــا، مكــانيزمكربوكاتيون بتيرقاهاي ها، واكنشكربوكاتيون

 افزايشحذفي (هاي واكنش و قطبي افزايشغيركالسيك) هاي كربوكاتيون ساير و نوربورنيل

مــرتبط،  افزايشــيهاي واكنش و اسيد با شده كاتاليزه شدن دار حذفي، آبهاي واكنش و قطبي
شــدن،  دار شدن، ســلنيل دارشدن، سولفنيل دارسلنيل در شدن دارها، سولفنيلهالوژن افزايش
 الكتــرون افزايشهاي اپوكسيدها، واكنش پي در پي اپوكسيدها، تبديالت شامل افزايش واكنش

، هــاارگانوبورانهــاي هــا، واكنشبوران آلكيــلهاي واكنش و فلزي، سنتزهاي يون شامل دوستي
 شــدن دار، جيــوههــاآلكين شــدن دار آب و شدن اردها، هيدروهالوژنآلن و هاآلكين به افزايش

 هســته و هــاكربانيون) E2حــذفيهاي واكنش فضايي حذفي، شيميهاي ، واكنشهاآلكين
هاي گروه با هافلزي، كربانيون آلي تركيبات در كربانيون خصوصياتديگر ( كربنيهاي دوست
هــاي واكنش ) SN2هايواكنش در دوست هسته عنوان به هاشوند، كربانيونمي پايدار عاملي

  مولكولي) درون كاتاليزكربونيل ( تركيبات جايگزيني و تراكمي افزايشي،

  سنجي در شيمي آليطيف  4

 ـ ، زاويه ارنست9، پالس T1گيري، آسايش، انتگرال(NMRهاي يك بعديطيف ادامه
NOEطيف سنجي تفاضلي ـ ها از طريق فضا: برهمكنش پروتونNOE آزمايش  ـ

INADEQUATE طيف ـDEPT طيف  ـINADEQUATE(   
 P,H ـ دو بعدي NOE ـ NMRهاي دو بعدي  آزمايش( NMRهاي دو بعدي طيف

COSYمستقيم ارتباط  ـ هاي اختالط براي جفت شدن: با تغيير زمانC,H ارتباط دوربرد  ـ
C,H ارتباط  ـP,C ارتباط  ـP,P بعدي طيف دو ـ هاي چهار قطبيهاي هستهآزمايش ـ

Correlated طيف ـHMBC طيف ـTOCSY هاي طيف ـ دوبعديNOESY ، 

ROESY وEXSY طيف  ـNOESY طيف  ـ INADEQUATEـ دو بعدي NOE  يا
Nuclear Overhauser Effectابجايي يا هاي جمعرفـShift Reagent(  

  سنتز تركيبات آلي  5

 )كربن –اضافه كردن اكسيژن به پيوند دوگانه كربن  ( اكسايش

 ـ پيريدين ـ ايميدازول ها از ايزوسيانيدها ـ بررسي توتومريسم هتروسيكل ها ( هتروسيكل
 )ايندول ـ تترازول ـ پيريميدين

قرار دادن  ـسينتن و پيش ماده  ـ دارشاخه سنتز ـ سنتز خطي( سنتز معكوس و نامتقارن 
دوستي هاي الكترونواكنش ـ هاتغييرات گروه عاملي در آلكن ـها گروه عاملي روي آلكان

 2آزمون



  

 ـهاي گروه عاملي هيدروكسيل تبديل ـدوستي پيريدين هاي هستهواكنش ـپيريدين 
 ـ هاي گروه عاملي نيتروتبديل ـعاملي هالوژن  هاي گروهتبديل ـهاي گروه عاملي آمين تبديل
چگونگي انجام يك گسست صحيح در سنتز  ـهاي آلدهيدي و كتوني هاي دروني در گروهتبديل

 )فزوني انانتيومري ـبه روش گسستن 

هاي واكنش( هاي گرماييهاي تك مولكولي و حذفهاي هماهنگ، نوآراييحلقه افزايي
هايافزاييحلقه ـ ـ دوقطبي3، 1افزاييهاي حلقهواكنش ـ ديلز ـ آلدر 2 هاي و واكنش 2

هاينوآرايي ـ شوندها منجر ميمرتبط كه به تشكيل سيكلوبوتان ,3   )ـ سيگماتروپي 3
 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون*


