
  
  
  
  

  )معدنيـ شيمي   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 مقايسهميتيك
هاي جبري ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

ـ ريتم ـ آمــار ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاـ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   آناليز تركيبي و احتمال). ـ نظريه اعداد

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 

  ي ارشد شامل:مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناس

  معدني پيشرفتهشيمي   3

تقارن در ـ  هاي اتميتقارن در اوربيتالـ  عناصر و اعمال تقارنتقارن و نظريه گروه (
حاصلضرب اعمال  ـ معرفي عناصر و اعمال تقارنـ  هالكولتقارن در مو ـ هاي مولكولياوربيتال
  )كاربرد تقارنـ ايقطهنمودار تعيين گروه نـ  اي و تعيين آنگروه نقطه ـتقارني 

هاي هاي ماتريسشناسه (تعريف ماتريس ـ هاي شناساييجدولها و ها، نمايشماتريس
جدول  ـ پذيرهاي كاهشتبديل نمايشـ هاي تقارن هاي ماتريسي گروهنمايشـ  مزدوج

  )شناسايي
ـ  عارفهاي ارتعاش متتقارن شيوه( ي گروههاي مولكولي از ديد تقارن و نظريهارتعاش

  )هاي ارتعاش مولكوليهاي گزينش براي طيفقاعده
هاي هاي هيبريدي هم ارز براي سيستم(اوربيتالاوربيتال هيبريدي از ديدگاه نظريه گروه 

h(Dمولكول مسطح مثلثيـ  ي پيوند سيگمادارنده مولكول ـ  d(T(مولكول چهار وجهي ـ  3(
  )h(O(هشت وجهي 

هاي سيگما و سيگما اوربيتال ـ مولكول هيدروژن( مولكولي از ديدگاه نظريه گروه الاوربيت
پيوند ـ  متعامد بودن ـ نرمال كردن ـدار هاي پي و پي ستارهاوربيتال ـ مولكول هليوم ـ دارستاره

پيوند در  ـ AH4هاي چهار وجهي پيوند در مولكول ـ AH3هاي مسطح مثلثي در مولكول
  )AH3هاي هرمي مثلثي پيوند در مولكول ـ AH2هاي خميده مولكول

سينيتيك، ترموديناميك و   4
  هاي معدنيمكانيسم واكنش

هاي تعيين روش ـ سرعت واكنش شيميايي و قانون سرعتمكانيسم، سينتيك و تعادالت (
هاي واكنش ـ ها براساس مرتبه واكنشانواع واكنش ـ گيري سرعتقانون سرعت، از راه اندازه

چند  طرفه يك هايواكنش ـ ايمرحله يك پذيربرگشت هايواكنش ـ اييك طرفه چند مرحله
  )ها ـ معادله آرنيوسـ تقريب حالت پايا ـ تعيين مسير واكنش ايمرحله

هاي استخالفي در واكنش ـهاي جانشيني اي بر واكنشمقدمه( ي جانشينيهاواكنش
هاي هاي استخالفي در كمپلكسمكانيسم عمومي براي واكنش ـ هاي مسطح مربعيكمپلكس

هاي استخالفي در بررسي نمودارهاي انرژي براي واكنش ـ مكانيسم اثر ترانس ـ مسطح مربعي
سرعت  ـ هاي هشت وجهياستخالفي در كمپلكس هايواكنش ـ هاي مسطح مربعيكمپلكس

 )هاي حالل كافتواكنش ـ استخالف آب كوئوردينانس شده

هاي انتقال مكانيسم واكنش ـ انتقال الكترون هايواكنش( هاي اكسايش و كاهشواكنش
 ـ هاي انتقال الكترون در مكانيسم قشر داخليواكنش ـ مكانيسم قشر خارجي ـ الكترون

  الكتروني) انتقاالت دو

 1آزمون



          

  سنجي در شيمي معدنيطيف  5

انتقاالت   ـ هاي مربوط به انواع مختلف تابشانرژي ـ طبيعت تابش( سنجي اي بر طيفمقدمه
 ـ آسايش و تبادل شيميايي تأثيرگذار روي پهناي خط طيفي ـ قواعد انتخاب ـ اتمي و مولكولي

 )اثر انگشت ـ تعيين غلظت

سطوح انرژي ارتعاشي و الكتروني در مولكول ( )UV.visibleسنجي جذب الكتروني: (طيف
 ـشدت انتقاالت الكتروني  ـ هاي الكترونيهاي انرژي پتانسيل با طيفارتباط منحني ـ دو اتمي

اختالط  ـ سهم جفت شدن ارتعاشي و اسپين ـ اوربيت براي شدت ـ برخي از قواعد انتخاب
هاي دوقطبي مغناطيسي و چهارقطبي الكتريكي سهم ـ در تقارنهاي معين dو  pهاي اوربيتال

ترازهاي انرژي الكتروني و انتقاالت  ـ اطالعات موجود در يك طيف الكتروني ـ براش شدت
 ـ ترازهاي انرژي فلز ـ ليگاند و پيوند فلز ـ ليگاند ـ هاي فلز واسطهالكتروني در كمپلكس

نوارهاي (انتقال بار) فلز ـ  ـ )dـ  dاي هاي فلز ـ فلز (نوارهجهش ـ هاي ليگاند ـ ليگاندجهش
 fشده  اشغال جزئي طور به هاياليه زير كه عناصري تركيبات هايطيف ـ ليگاند و ليگاند ـ فلز

  ) )MCDدو رنگ نماي دوراني مغناطيسي ( ـ دارند (النتانيدها و آكتينيدها)
ترازهاي انرژي الكترون در  ـ اندازي الكترونهابرانگيختگي و بيرون ( بيني فوتوالكترونطيف 

بيني فوتوالكترون طيف ـ هاي مولكوليتقارن و اوربيتال ـ جابجايي شيميايي ـها ها و مولكولاتم
اطالعات  ـ جفت شدن اسپين ـ مدار ـ PEساختار ارتعاشي نوارهاي  ـ الكترون واالنس

  )ي واالنساليه )PESبيني فوتوالكترون (ساختاري از طيف
تقارن يك  ـ هاي ارتعاشي و تقارنطيف ـ و رامان IRمادون قرمز ( ي ارتعاشيبينطيف
 H/Dاستخالف  ـ شدت نوارهاي اصلي مجاز ـ قطبش رامان ـ ي كامل از ارتعاشات نرمالدسته

 )استخالف ايزوتوپ اتم سنگين ـ

 ـ پديده رزونانس مغناطيسي هسته( (NMR)بيني رزونانس مغناطيسي هسته طيف
 ـ هاي شيمياييجاييبهاطالعات به دست آمده از جا ـ NMRهاي تجربي، طيف سنجهاي روش
اطالعات به دست آمده از  ـ دارهاي اسپينهاي ساده مربوط به جفت شدن بين هستهالگو
 ـ هاي چند تپيروش ـ رزونانس چندگانه ـ هايي كه ساده نيستندطيف ـ هاي جفت شدنثابت

  )در شيمي آلي فلزي NMRهاي از كاربرد ـ هارديابي واكنش
 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون



  
  
  

  ـ شيمي معدني)  شيميمباحث (  نام دروس  رديف

  زبان انگليسي  1

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

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

  استعداد تحصيلي  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 معدني پيشرفته  3

هاي هشت تعيين پيكربندي مطلق كمپلكس ـ ايزومري فضايي ـ ايزومري( ساختار و ايزومري
 ) ايزومري ساختاري ـ هاجداسازي و شناسايي عملي ايزومر ـوجهي كايرال 

 ـهاي جانشيني ليگاند واكنش( d ـهاي بلوك هاي كمپلكسسينتيك و مكانيسم واكنش
هاي واكنش ـ inertو  labileهاي ـ كمپلكس مكانيسم دقيق(نزديك)ـ  مكانيسم استوكيومتري

عوامل موثر بر مكانيسم تجمعي كمپلكسـ  مربعي هاي مسطحجانشيني ليگاند در كمپلكس
استريوشيمي در ـ  اثرات فضاييـ  اثر ليگاند ناظرـ  اثر گروه وارد شوندهـ  هاي مسطح مربعي

نش جانشيني واكـ  وابستگي به دما و فشارـ  هاي مسطح مربعيهاي جانشيني كمپلكسواكنش
هاي هاي جانشيني در كمپلكسعوامل موثر بر واكنشـ  وجهيهاي هشتليگاند در كمپلكس

عوامل انرژي در ـ  اثر عوامل فضاييـ  اثر ليگاند ناظرـ  اثر گروه ترك كنندهـ  وجهيهشت
هاي هاي جانشيني كمپلكساستريوشيمي در واكنشـ  سازي پيوستنيفعالـ  سازيفرآيند فعال

ـ  هاي اكسيد و احياءواكنش ـهيدروليز بازي  ـهاي ايزومري شدن واكنش ـوجهي تهش
بررسي فرآيندهاي ـ  مكانيسم فضاي خارجي هاي فضاي داخلي ــ واكنش مكانيسم فضاي داخلي

  كمپلكس فلزات واسطه معادله ماركوس)ـ  فضاي خارجي

سينيتيك، ترموديناميك و   4
  هاي معدنيمكانيسم واكنش

هاي جانشيني در كمپلكس ـ هاي سيسجانشيني در كمپلكس( هاي فضايي واكنششيم
 ليت) ـ اثر كي شبه چرخش ـ ايزومري شدن ـ تركيبات فعال نوري ـ ترانس

هاي سخت و ها و بازاسيد ـ شوندهايي كه روي فلز انجام ميواكنش(  Iهاي آلي فلزي واكنش
هاي ساير افزايش ـ افزايش اكسايشي ـ الكتروني 18هاي جانشيني پيوستني در سيستم ـ نرم

Yهاي متقارن، گونه Y حذف كاهشي ـ هاي شيمي فضاييردياب ـ (   

 جايگيري و حذف يك ليگاند ـ هايي همراه با تغيير ليگاندواكنش ( II هاي آلي فلزيواكنش
Cيك پيوند 2، 1جايگيري  ـ C درM C 2، 1و  1، 1جايگيري  ـSO2 افزايش هسته  ـ

هايليگاند ـ دوستي به ليگاند 2 گسستگي  ـ هاالكترون دوست ـ ربايش هسته دوستي ـ
  ربايش) ـ افزايش ـ هاي فلزيگسستگي با يون ـ اهگسستگي توسط هالوژن ـ Hتوسط

  سنجي در شيمي معدنيطيف  5

نمايش  ـ الكترون اسپين رزونانس آزمايش( (ESR)بيني رزونانس اسپين الكترون طيف
بر  ـ همسانگردهاي ناسيستم ـ هاي همسانگردجفت شدن فوق ظريف در سيستم ـ طيف

رزونانس  ـ gتفسير مقادير  ـ هاي فلزات واسطهكمپلكس ـ الكترونـ هاي الكترون همكنش
 ) چندگانه

 ـانرژي ناشي از انتقاالت چهار قطبي ( (NQR)اي بيني رزونانس چهار قطبي هستهطيف

eيي كريستال روي بزرگي و اندازهاثرات شبكه Qq2 هاي اطالعات ساختاري از طيف ـ

 2آزمون



  

NQR ( 

 بينيطيف شرايط ـ اصول( Mossbauer Spectroscopyبائر) سنجي موزباور (مازطيف

بيني نشري طيف ـهاي مغناطيسي برهمكنش ـ هاي چهار قطبي الكتريكيبرهمكنش ـ مازبائر
 ـاثرات مربوط به زمان و دما در مازبائر  ـ (CEMS)بيني مازبائر الكترون تبديل طيف ـ مازبائر

 ) هاهاي مربوط در ماتريسهاي آهن و گونهتما ـ هاي زنونها و برميدتشخيص كلريد

كاربرد  ـ هاي ترموديناميكيداده ـ هاي يونواكنش ـ هاي مولكولييون( سنجي جرميطيف
تعيين وزن مولكولي  ها در ظهور يك طيف جرمياثر ايزوتوپ ـ تفسير طيف جرمي ـ اثر انگشت
ها در حالت بخار در نقطه ذوب د و گونهارزيابي گرماي تصعي ـ هاي يونيزاسيون ميدانيبا تكنيك

تكنيك تبديل فوريه رزونانس  ـ هاي يونيزاسيونهاي ظهور و پتانسيلپتانسيل ـ باالي جامدات
FTICRسيلكوترون يون / MS( 

Sدر سيستم ساده شامل پارامغناطيسي ـهاي مغناطيسي انواع رفتار( مغناطيس 
1

2
 ـ 

كاربرد  ـ ولكي ونكاربرد معادله ـولك گيري از معادله ونمشتق ـ ي ون ولكمعادله
 ـ تعادل بين پر اسپين و كم اسپين ـ ثرات بين مولكولي ـ پذيريگيري مغناطيساندازه
 )سوپر پارامغناطيس ـ پذيري مغناطيسيگيري تأثيراندازه

پراش با تك  ـ هاپراش با گاز ـ هاي ايكسا و پرتوهنوترون ،هاپراش الكترون( هاي پراشروش
  )بلورها

 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون


