
 

 

 
 

 

 نانو شیمی( -علوم  و فناوری نانو مباحث ) نام دروس ردیف

 زبان انگلیسی 1

مصدر و تطابق، حروف اضافه و  دها،قی ها،¬افعال، صفت ر،یضما ف،یگرامر: اسم، حرف تعر

  یوصف های¬و گزاره یدیق های¬ربط، گزاره

 : كل فصل مطالعه شود.واژگان

 مطلب )كل فصل مطالعه شود(. درك

 تعداد تحصیلیاس 2

ها، های كمی از مباحث )درصد ـ نسـبت و تااسـب ـ مومو ـهحل مسئله و مقایسه كمیتی:

ها ـ مومو ه ا داد ـ ا داد زوج و فرد ـ مقایسـه ا ـداد و  بـارا  ـ اتهادهـا و توان ـ رادیكال

ـ  ها و نامعـادال های جبری ـ معادال  و دستگاه معادال  ـ تعیین  المت ـ نامساوی بار 

   تصا د ـ لگاریتم ـ آمار ـ نظریه ا داد ـ آنالیز تركیبی و احتمال(.

نقـد  هـایهای ماطقی ـ انواع استدالل ـ رابطه  لت و معلولی ـ روشگزاره استدالل منطقی:

 ارتباط  لی ـ تضعیف استدالل

 .كل فصل مطالعه شود :تحلیلی

 .كل فصل مطالعه شود :درك مطلب

 طح كارشناسی شامل: س تخصصی در سودر مجموعه

 ریاضیات عمومی 3

تساوی  ـا مال جبری روی توابع  ـ های لگاریتمینامساوی ـمهاسبه داماه توابع )  تابع

 ـتوابع زوج یا فرد  ـ تابع جزء صهیح )براكت(ـ  خواص قدرمطلق ـ انواع تابع ـدو تابع 

روابط و  ـ مثلثاتیتوابع وارون  ـتركیب دو تابع  ـتوابع معكوس  ـ توابع یك به یك

روابط  ـ معكوس توابع هیپربولیك ـ توابع هیپربولیك ـ خواص مهم توابع وارون مثلثاتی

طرز تعیین بردتوابع  ـ برد تابع ـ توابع متااوب ـ بین نسبتهای مثلثاتی و توابع هیپربولیك

y)جزء صهیح  f(x) )    ارهاانتقال نمود ـجدول نمودار توابع مهم  ـ ) 

حالت  ـ مبهم و رفع ابهام آنها حالتهای ـ قضایای حد ـ تعریف حد) حد و پیوستگی

حالت مبهم  ـارزی در مهاسبه حدود حد توابع مثلثاتی و استفاده از هم ـ مبهم


 ـ 

 بهمحالت م ـ  حالت مبهم   حالت مبهم ـ 1 جهش  ـپیوستگی تابع  ـ

 تعریف ناپیوستگی رفع شدنی و رفع نشدنی ـپیوستگی تابع در یك فاصله  ـانفصال تابع 

yبدست آوردن نقاط انفصال توابعی به فرم  ـ f(x)    ـقدار میانی( قضیه بولتزانو )م ـ 

 (موانب توابع پارامتری ـ موانب مایل ـ موانب توابع و انواع آن

رابطه بین  ـ مشتق چپ و راست ـ تعریف مشتق در یك نقطه)  مشتق و كاربرد مشتق

مشتق تابع  ـمشتق گیری توابع ضمای ـ    قوا د مشتق گیری ـ مشتق و پیوستگی

f g(x)   قا ده  ـ ماهای های پارامتری و مشتق آنها ـشامل قدر مطلق  مشتق توابع ـ

مشتق توابع شامل جزء  ـ فرمول الیب نیتز ـام  nمشتق مرتبه  ـای مشتق زنویره

مشتق توابعی به  ـ امل صفر كااده در مشتق  ـ مشتق تابع معكوس ـصهیح 

v(x)شكل
y u(x) ـ های وابستهكمیت ـمشتق  كاربرد ـ مشتق در فیزیككاربرد  ـ 

بدست آوردن زاویه  ـطول مماس و طول قائم  ـمعادله خط مماس و قائم بر یك ماهای 

یافتن معادله خط مماس یا  ـزاویه بین دو ماهای  ـ های مختصا یك ماهای با مهور

تعیین  ـتابع (  Minو  Maxنقاط اكسترمم تابع ) نقاط  ـای خارج ماهای قائم از نقطه

Max  وMin  آزمون مشتق دوم برای تعیین نقاط  ـنسبی تابع به كمك مشتق گیری

تعیین صعودی و نزولی بودن  ـ مطلق تابع Min , Maxتعیین نقاط  ـاكسترمم تابع 

كاربرد مشتق در تعیین  ـ قضایای رُل، مقدار میانگین و الگرانژ ـتوابع به كمك مشتق 

چاد نكته در مورد  ـتوابع هموگرافیك  ـعتی ( مقادیر حداكثر و حداقل ) كاربردهای صا

 1آزمون 
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چاد نكته در مورد نمودار  ـ 
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 ( كاربرد دیفرانسیل ـدیفرانسیل تابع  ـ 

 cos, sinانتگرال  ـبا توان فرد  cos, sinانتگرالهای  ـفرمولهای مهم انتگرال )  انتگرال

 ـبا توان زوج  cotg, tgانتگرالهای  ـبا توان فرد  cotg, tgانتگرالهای  ـبا توان زوج 

مهاسبه انتگرالهائی به  ـمهاسبه انتگرالهای حاصلضرب دو جمله سیاوسی و كسیاوسی 

mصور   n
sin xcos xdx  كه در آنهاm  وn گیری وش انتگرال ـ د.ا دادی صهیح هستا

مهاسبه انتگرالهائی  ـ به كمك تشكیل جدول جزء به جزء گیریانتگرال ـ جزء به جزء

2بفرم كلی 
R ax bx c dx  R) ای گویا برحسب چاد جملهx مهاسبه  ـباشد ( می

(Rانتگرالهائی بصور  R(sin x ,cos x)dx گیری به تگرالروش ان ـ باشد(یك تابع گویا می

 (گیریكاهش مرتبه انتگرال ـ روش هویساید ـ روش توزیه كسرها

تعریف  ـحد و پیوستگی توابع دو متغیره  ـتوابع دو یا چاد متغیره ) توابع چند متغیره

قا ده  ـدر توابع چاد متغیره  زنویریمشتق  ـدیفرانسیل یك تابع  ـمشتق جزئی 

قضیه اویلر  ـگیری ضمای مشتق ـمتغیرهای بیشتر  گیری از توابع مركب با تعدادمشتق

 مشتق سوئی ـگرادیان   ـمهاسبه مشتقا  جزیی یك دستگاه با استفاده از ژاكوبین  ـ

به دست آوردن  ـبه دست آوردن نقاط بهرانی و اكسترممهای توابع دو متغیره  ـ )جهتی(

صفهه مماس و خط  ـانژ ضرایب الگرروش ماكزیمم و میایمم توابع مقید با استفاده از 

 (ائم بر خم حاصل از تقاطع دو رویهمعادله خط مماس و صفهه ق ـقائم بر یك سطح 

های درجه تبدیل رویه ـهای درجه دوم رویه ـها رویه)ها و توابع برداریها، خمرویه

 ،بردارهای سر ت ـهای فضایی طول قوس ماهای ـتوابع برداری  ـدوم به فرم استاندارد 

 دایره بوسان ـ Cانهاا یا خمیدگی ماهای  ـبردارهای یكانی مماس و قائم و ب شتا

 (حركت در مختصا  قطبی ـ )پیچش ماهای( تاب ماهای ـ )دایره انهااء(

تعبیر  ـگیری تعویض ترتیب انتگرال ـهای دوگانه انتگرال) انتگرال توابع چند متغیره

توصیف  ـگرال دوگانه در مختصا  قطبی مهاسبه انت ـانتگرالهای دوگانه به صور  حوم 

تغییر متغیر  ـهای حوم و سطح در مختصا  قطبی فرمول ـناحیه در مختصا  قطبی 

جرم، مركز ثقل و  ـ fمقدار متوسط تابع  ـدر انتگرال دوگانه )استفاده از ژاكوبین( 

انه با گهای سهمهاسبه انتگرال ـ گانهانتگرالهای سه ـگشتاور ماند یك صفهه مسطح 

 ـگانه با استفاده از مختصا  كروی های سهانتگرال ـای استفاده از مختصا  استوانه

 جرم، گشتاور ماند و مركز ثقل اجسام )دارای حوم(  ـمهاسبه 

 شیمی آلی

ـ كربن با  2spـ كربن با هیبریداسیون  3sp)كربن با هیبریداسیون  مبانی شیمی آلی

ها ـ گروه  املی ـ بادی هیدروكربنهای رزونانسی ـ طبقهفرمـ رزونانس و  spهیبریداسیون 

های آلی ـ های كربن و هیدروژن در مولكولبادی اتمنویسی در شیمی آلی ـ طبقهخالصه

ها ـ حد های مهم در شیمی هیدروكربنمكانیسم یك واكاش شیمیایی و حد واسطه

های شیمیایی( سین در انوام واكاشها ـ مفهوم آنتی و های مهم در شیمی آلی ـ حاللواسط

ها ـ ایزومری در های آلكانها ـ واكاشهای تهیه آلكانها ـ روشها )نامگذاری آلكانـ آلكان

 ها( آلكان

بادی( ـ ایزومرهای فضایی ـ )كافورماسیون )صور  های آلیفاتیكشیمی فضایی تركیب 

های هموتوپیك، ـ هیدروژن های با بیش از یك مركز كایرالتركیب های فیشر ـطرح

 انانتیوتوپیك، دیاستروتوپیك( 

های ها ـ واكاشی سیكلو آلكانهای تهیهها ـ روش)نامگذاری سیكلو آلكان هاسیكلو آلكان

ها ـ بررسی ایزومرهای ی كششی بایر در مورد پایداری سیكلو آلكانها ـ نظریهسیكلو آلكان

 ها( فضایی سیكلو آلكان

های های آلكیل هالیدها ـ واكاشی آلكیل هالیدها ـ واكاشهای تهیه)روش هاآلكیل هالید

های جایگزیای نوكلئوفیلی درجه اول ـ كاتالیزورهای انتقال جایگزیای نوكلئوفیلی ـ واكاش

 (1Eهای حذفی ـ واكاش 2ی های حذفی درجهفاز ـ واكاش



 آلكیالسیون ـ آلكن گسستن ـ كاربن افزایش ـ هافمن حذف  - ایزومرها  - كایرالیته

 ویلیامسون  ساتز ـ اسید كربوكسیلیك احیای واكاش ـ هاانامین

 شیمی معدنی

های اتمی ـ تقارن در ) ااصر و ا مال تقارن ـ تقارن در اوربیتال تقارن و نظریه گروه

ای و طهها ـ معرفی  ااصر و ا مال تقارن ـ گروه نقلكولهای مولكولی ـ تقارن در مواوربیتال

های تقارنی و های تقارن ـ خواص گروههای ـ كاربرد گروتعیین آن ـ نمودار تعیین گروه نقطه

 ها ـ استفاده از تصاویر بر جسته نما( ها ـ نهوه نمایش گروهنهوه نمایش گروه

های اتمی ـ معادله شرودیاگر ـ معادله )نظریه ساختار اتمی و اصول مكانیك كوانتومی 

هیدروژن ـ ا داد كوانتومی ـ نمودار تابع موج  ـ اتمهای چاد الكترونی ـ بار موثر موج اتم 

های طیفی ـ انتخاب ترم حالت هسته ـ ریز حالتهای یك آرایش الكترونی ـ ترمها یا جمله

ارز ـ خواص های الكترونی ناهمهای یك نماد طیفی ـ آرایشپایه: قوا د هوند ـ تعداد ریزحالت

 ها ـ الكترونگاتیویته( ادی اتمتااوبی و بای

ـ FajansRules)جامدا  یونی ـ قوا د فاجانس:  جامدات یونی و جامدات فلزی 

های شعا ی كاتیون و آنیون ـ بررسی ساختار جامدا  یونی ـ های یونی و نسبتشعاع

های اختماندر س (packing)مهاسبه یا شمارش تعداد ذرا  در سلول واحد ـ انباشتگی 

بلور یونی ـ  های بلور ـ بلورهای اكسیدهای مختلط ـ انرژی شبكهبلوری ـ انواع شبكه

 های ساختمانی در بلورها ـ ساختار جامدا  فلزی ـ انواع نیمه رسانا(نقص

 ایزومری ـ مولكولی اوربیتال نمودارهای ـ فاجانس قا ده ـ طیفی هایترم ـ تقارن

 ـ ریموندی كلمانتی روش ـ بلورها ـ تقارنی هایضرب حاصل ـ هاكمپلكس در

 در انباشتگی ـ یونی جامدهای در دانسیته مهاسبه ـ مكعبی هایسیستم بررسی

 مولكولی اوربیتال نظریه ـ هیبرید در كااده شركت هایاوربیتال انواع ـ فلزا 

 شیمی تجزیه

ـ انواع خطا ـ ارتباط بین )اصطالحا  و تعاریف رایج در آمار  آمار وخطا در شیمی تجزیه

ـ حدود اطمیاان و فاصله اطمیاان ـآزمون ـ آزمون خطای نامعین و انهراف استاندارد  های آماری 

t  ـ آزمونt شده ـ آزمون زوجF های مشكوك ـ آزمون مربع كای ـ انتشار خطا ـ آزمون ردّ داده

ـ خطا در روش ـ انواع حساسیت( ـ ارقام بامعای   های دستگاهی 

های بیان غلظت های بیان غلظت بر حسب واحدهای فیزیكی ـ راه)راه هاغلظت و محلول

( ـ مفهوم نرمالیته و ارتباط آن با موالریته ـ قدر  Pدرصد وزنی ) برحسب واحدهای شیمیایی ـ

های روش رابطه قدر  یونی و درجه تفكیك وثابت تعادل ـ ـ فعالیت ـ ضریب فعالیت ـیونی

 توزیه وزنی(

ها ـ مهلول pH)تعریف اسید و باز ـ موازنه جرم و موازنه پروتون ـ مهاسبه  اسیدها و بازها 

 های مختلف در مهلول اسیدهای چاد پروتونی ـقانون رقت استوالد ـ مهاسبه غلظت گونه

ها در آب ـ نقطه ایزوالكتریك ـ بافرها ـ ظرفیت یا شد  بافر حاصل از انهالل نمك pHمهاسبه 

انواع تیتراسیون  تیتراسیون اسید و باز ـ شااساگرها ـ مهلول بافر ـ pHرقت مهلول روی ـ اثر 

اسید و باز ـ اثر غلظت روی ماهای تیتراسیون ـ اثر ثابت تفكیك روی ماهای تیتراسیون ـ 

-تیتراسیون مخلوط اسیدها ـ خطای كربااتی ـ گونه تیتراسیون اسیدها و بازهای چاد ظرفیتی ـ

ها ـ خطا در تیتراسیونهای توزیه فسفا  ها ـو ناسازگار ـ توزیه مخلوط كرباا  های سازگار

های غیر آبی ـ تأثیر ثابت خود پرتون های اسید و باز در مهیطاسید و باز ـ كاربرد تیتراسیون

 اثر همتراز كاادگی(  اثر ثابت دی الكتریك حالل ـ كافتی حالل ـ

های موثر بر اندازه ذرا  در خالل فرآیاد تشكیل رسوب ـ ها ـ پارامتر)انواع رسوب هارسوب 

های ها و یونانواع هم رسوبی ـ تعادال  مربوط به رسوب  وامل موثر بر لخته شدن كلوئیدها ـ

اثر یون  اثر قدر  یونی ـ اثر یون مشترك ـ آنها ـ  وامل تأثیرگذار روی حاللیت یك نمك ـ

اثر آبكافت بر روی  انهالل نمك كم مهلول ـ بر روی pHاثر  مشترك و تشكیل كمپكس ـ

پذیری یك اثر تشكیل كمپكس در حضور لیگاند كمكی بر انهالل یك نمك كم مهلول ـ انهالل

 های تعادل ـتركیب ثابت گیری جزء به جزء ـنمك كم مهلول ـ جداسازی یونها به روش رسوب

تلف ماهای تیتراسیون ـ  وامل ها در نقاط مخمهاسبه غلظت گونه های رسوبی ـتیتراسیون

های تشخیص نقاط موثر بر شیب نمودار تیتراسیون در نقطه پایانی ـ شااساگرها ـ انواع روش

های های هالیدها ـ خطا در تیتراسیونهای آرژنتومتری ـ تیتراسیون مخلوطپایانی در تیتراسیون



        

 رسوبی( 

 EDTAهای تیتراسیون با های)ثابت تشكیل مشروط ـ ما های كمپلكسومتریتیتراسیون 

های های به كار رفته در تیتراسیونـ انواع روش EDTAهای ـ شااساگر برای تیتراسیون

 ـ تعیین سختی آب( EDTAكمپلكسومتری با 

 هایروش بادی دسته ـ پتانسیومتری هایروش ـ الكترودها انواع ـ پالسما تعریف ـ آمار

 و اسید شااساگر ـ خطاها انواع ـ پالروگرافی ری(مپرومتآ ولتامتری )ولت ـ الكتروشیمی

 باز )اندیكاتور(

 شیمی فیزیك

پذیری ـ آل ـ قوانین گازهای ایده آل ـ گازهای حقیقی ـ فاكتور تراكم)گاز ایده  گازها

های بهرانی و پدیده تراكم ـ قانون حاال  های حقیقی ـ ثابتمعادال  حالت برای گاز

ظریه جابشی مولكولی گازها ـ نتایج نظریه جابشی مولكولی متااظر ـ فوگاسیته ـ ن

 گازها( 

قوانین  های ترمودیاامیكی ـ كار، گرما و انرژی ـ)مفاهیم اساسی سیستم ترمودینامیك

ترمودیاامیك ـ انرژی آزاد گیبس و هلمهولتز ـ معادال  اساسی ترمودیاامیك ـ روابط 

 رموشیمی ـ تعادل شیمیایی(ماكسول ـ پتانسیل شیمیایی )سیستم باز( ـ ت

 قانون ـ شدن متراكم ـ حقیقی گازهای ـ آل ایده گازهای قوانین ـ كاربردی هایفرمول

  ترمودیاامیك وانینق ـ متااظر حالت

 مجموعه دروس تخصصی در سطح كارشناسی ارشد شامل:

 مبانی نانو تكنولوژی 4
 (وژیتكاول نانو -نانوفااری تاریخچه -مقدمه) انوتكنولوژین

 (نانومواد ساتز هایروش) نانو مواد سنتز

 های جامع كلیه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون* 



 

 
 

 

 نانو شیمی( -مباحث )علوم  و فناوری نانو  نام دروس ردیف

 زبان انگلیسی 1

ای، سـاختار های اسمی، نقل قول و گزارش، وجوه سـببی،  بـارا  مقایسـهگرامر: وجوه وصفی، گزاره

 جمله و نكا  تكمیلی

 واژگان: كل فصل مطالعه شود.

 درك مطلب: كل فصل مطالعه شود

 استعداد تحصیلی 2

 -حركت بر روی دایـره -های كمی از مباحث )مسافت و سر تحل مسئله و مقایسه كمیتی:

سـا ت   -هادسه اشكال فضـایی  -مهیط و مساحت -تالس و تشابه -اشكال -هادسه -زاویه

   مسائل متفرقه(. -سواال  هوش و خالقیت -

مفـرو   -تعیـین موضـوع مـتن -گیـری از مـتنتقویت استدالل، نتیوه استدالل منطقی:

 های مشابه به هماستدالل -پاهان

 .: كل فصل مطالعه شودتحلیلی

 كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:

 س تخصصی در سطح كارشناسی شامل: ودرمجموعه 

 عمومیریاضیات  3

مهاسبه انتگرالهای شامل براكت  ـنكا  مهم انتگرالهای معین  ـانتگرال معین ) ادامه انتگرال

گیری از مشتق ـتابع بتا  ـ تابع گاما ـمهاسبه انتگرالهای شامل قدر مطلق  ـ)جزء صهیح( 

 ـآزمون مقایسه  ـانتگرالهای غیر ادی )ناسره(  ـ تعمیم فرمول مشتق انتگرال ـانتگرال 

 (همگرایی مطلق و همگرایی مشروط

 ـمهاسبه مقادیر متوسط توابع  ـ مهاسبه حد موموع به كمك انتگرال معین) كاربرد انتگرال

 ـ ة سطح حاصل از دوران یك ماهایمهاسب ـ مهاسبه طول قوس ماهای ـ مهاسبه حوم

 مختصا  ـ ناحیه مسطحمهاسبه مختصا  مركز ثقل یك  ـمهاسبه گشتاورهای استاتیك 

 ( قضایای پاپوس )گُلدین( ـ ماهای مسطحمركز ثقل یك 

سری  ـهمگرائی سری  ـ سری ـدرجه یك دنباله  ـ همگرائی دنباله )تعریف() دنباله و سری 

بررسی همگرائی سریها با استفاده از  ـای سری تلسكوپی به صور  موموع دو جمله ـ تلسكوپی

 مهاسبه فاصله همگرائی و شعاع همگرائی ـ سری متااوب و همگرایی مشروط و مطلق ـ آزمون

 ( لورنبسط تیلور و مك ـ سری توانی

تبدیل دستگاه مختصا  قـائم بـه  ـ معرفی دستگاه مختصا  قطبی) دستگاه مختصات قطبی

نمـودار  ـ خط، خط، دایره و مقاطع مخروطی در مختصا  قطبـیمعادله نیم ـ قطبی و بالعكس

زاویه بین شعاع حامـل و  ـ اویه خط مماس در ماهای قطبیشیب یا ضریب ز ـ چاد تابع قطبی

حوـم و مسـاحت حاصـل از  ــمساحت مهصور و طول قوس در مختصا  قطبی  ـخط مماس 

  (دوران نمودار قطبی

 ـ شكل قطبی ا ـداد مخـتلط ـ ا مال حسابی در ا داد مختلط ـ ا داد مختلط) اعداد مختلط

لگـاریتم یـك  ـدد  ـ ریشه یك  دد مختلط ـ لطتوان یك  دد مخت ـ شكل نمایی  دد مختلط

 (نواحی در صفهه مختلط ـ ضرب داخلی و خارجی دو  دد مختلط ـ مختلط

معادله درجه  ـ معادال  و نامعادال  ـ هامومو ه ـ اتهادهای جبری ـ رادیكالها ـ توان) ضمیمه

 (ای نیوتنسط دوجملهب ـ فاكتوریل ـ نكا  مهم معادله خط ـ تصا د ـ لگاریتم ـ مثلثا  ـ دوم

مهاسبه  ـانتگرال روی خم )  گیری روی مسیرها و سطوح میدانهای برداری و انتگرال

اتهادهای مهم مربوط به گرادیان، دیورژانس،  ـدیورژانس، كرل و الپالسین  ـجرم و گشتاور 

تار استقالل از مسیر و میدانهای پایس ـانتگرال خط میدانهای برداری  ـكرل و الپالسین 

شار گذرنده از یك خم واقع در  ـتعیین پتانسیل برای میدانهای پایستار  ـ)كاسرواتیو یا ابقایی( 

تعریف و روش مهاسبه  ـای )انتگرال روی سطح( های رویهانتگرال ـقضیه گرین  ـصفهه 

قضیه دیورژانس )قضیه گاوس یا  ـانتگرال میدان برداری روی سطوح )شار(  ـای انتگرال رویه

 2آزمون 



 (قضیه استوك ـقضیه واگرایی( 

ضرب داخلی دو بردار حاصل ـدستگاه مختصا  قائم ) هندسه تحلیلی و جبر خطی

ضرب برداری  ـضرب مختلط سه بردار  ـضرب خارجی دو بردار حاصل ـ)حاصلضرب اسكالر( 

 ماتریس ـدترمیاان  ـماتریس  ـمعادله صفهه  ـمعادله خط  ـگانه( ضرب سهسه بردار )حاصل

استقالل و وابستگی  ـحل دستگاه معادال  خطی  ـ  nوارون و)معكوس( یك ماتریس مرتبه

ماتریس معین مثبت و معین  ـهای قطری شدنی ماتریس -مقادیر ویژه و بردار ویژه  ـخطی 

 (مافی

 شیمی آلی

ها ای آلكنهها ـ واكاشی آلكنهای تهیهها ـ روشها ـ ایزومری در آلكن)نامگذاری آلكن هاآلكن

 ها ـ واكاش های فضاگزین و فضاویژه( ها ـ موقعیت ویایلی در آلكنـ موقعیت آلیلی در آلكن

ها ـ اترها های الكلها ـ واكاشهای تهیه الكلها ـ روشها ـ نامگذاری الكل)الكل ها و اترهاالكل 

های دها ـ واكاشهای تهیه اپوكسیواكاش های اترها ـی اترها ـ واكاشهای تهیهـ روش

ی قا ده های مزدوج ـانی دیهای تهیهها ـ روشانها )دیها و آلكیناناپوكسیدها( ـ دی

 ها( های آلكینها ـ واكاشی آلكینهای تهیهایزوپرن ـ روش

ها ـ ی مشتقا  تك استخالفی بازن ـ آرنها ـ تهیه)بازن ـ آنولن های آروماتیكتركیب

 ها ـ معادله هامت( های آلكیل بازنها ـ واكاشكین بازنی آلهای تهیهروش

ها ـ ی آلدهیدها و كتونهای تهیهشها ـ رو)نامگذاری آلدهیدها و كتون هاآلدهیدها و كتون

 ها(های آلدهیدها و كتونواكاش

 هایواكاش ـ هاكربوهیدرا  ـ نفتالن احیای ـ هالید آریل دو : كوبلUllmanواكاش 

 ایزومرها ـ سیگماترویی هایواكاش ـ پرسیكلی هایواكاش مهمترین ـ هاآمیاواسید

 شیمی معدنی

ـ پایداری  Resonance)نظریه لوئیس ـ ترسیم ساختارهای لوئیس ـ رزونانس:  پیوندهای شیمیایی

تایی بسط یافته و هایپر واالنس ـ تركیبا  با كمبود الكترون ـ نظریه های رزونانسی ـ هشتنسبی فرم

های الیه واالنس ـ ـ نظریه دافعه جفت الكترون Valance Bond Theory (VBT)پیوند ظرفیت: 

ـ  وامل موثر بر زوایای پیوندی ـ  VSEPR( در تئوری CNتعیین ساختارها و  دد كوردیااسیون )

 جامدا  كوواالنسی( 

های اتمی و اوربیتال )نظریه اوربیتال مولكولی ـ شرایط همپوشانی موثر نظریه اوربیتال مولكولی 

های مولكولی  و انواع های اتمی ـ انواع اوربیتالهای مولكولی ـ همپوشانی اوربیتالتشكیل اوربیتال

های دو برای مولكول MOهای های مولكولی ـ دیاگرامها ـ نمودارهای ترازهای انرژی اوربیتالپیوند

های های مولكولی دو اتمی جور هسته ـ دیاگراملالكترون و كمتر ـ دیاگرام اوربیتا 11اتمی جور هسته 

های تركیبا  یونی و اوربیتال  های دو اتمی ناجور هسته ـبرای مولكول(MO)های مولكولی اوربیتال

Hهای مولكولی های مولكولی در تركیبا  چاد اتمی ـ اوربیتالمولكولی ـ اوربیتال O2 بیای  ـ طیف

ها ـ طیف های فوتو الكترون در مولكولـ طیف Heو Hهای فوتو الكترون ـ طیف فوتو الكترون اتم

Hو  F2های فوتو الكترون مولكول O2 ) 

)مفهوم اسید و باز آرنیوس ـ مفهوم اسید وباز برونشتد ـ مفهوم اسید و باز الكس ـ  ازمفاهیم اسید و ب 

فلود ـ مفهوم اسید و باز سیستم حالل ـ ساوش قدر  اسید و بازی در حالل آب ـ مفهوم اسید وباز 

لوئیس ـ نقش اثرا  القایی و ممانعت فضایی در قدر  اسیدی و بازی ـ قدر  اكسی اسیدها ـ  ابر 

 اسید و بازهای سخت و نرم( سیدها ـ تئوریا

 هاكمپلس نامگذاری ـ هاكمپلكس ـ مولكولی اوربیتال نمودارهای ـ پیوند انواع ـ همپوشانی انواع

 در پیوند تشكیل هاینظریه ـ پارامغااطیس هایگونه ـ مغااطیس ـ فضایی ایزومرهای ـ

 ـ وجهی بیست میدان ـ مثلثی میدان ـ مولیكن قوا د ـ dاوربیتالهای  شكافتگی ـ هاكمپلكس

 پارامتر ـ الكترونی انتقاال  انواع ـ dاوربیتالهای  شكافتگی توربی شواهد ـ تلر ـ یان واپیچش

 اشواك مكانیسم ـ معدنی واكاشهای مكانیسم و ساتیك ـ سوگانو ـ تاتابی نمودارهای ـ راكاه

 ـ آلی ـ فلزی واكاشهای انواع ـ هامتالوسن ـ هاكربونیل ساتز ـ فلزی آلی تركیبا  ـ جانشیای

 piهایلیگان به افزایش ـ فلزی – آلی هایكاتالیست



 
 شیمی تجزیه

زنه ها از دیدگاه تولید و مصرف الكتریسیته ـ مواها ـ پیل)پیل ای بر الكتروشیمیمقدمه

ـ تأثیر  وامل مختلف بر روی  e.m.fها  نیروی الكتروموتوری پیل های اكسایش و كاهش ـواكاش

مهاسبه ثابت  های در حال انوام در آن ـها از دیدگاه نوع و ماهیت واكاشپتانسیل الكترود ـ پیل

)بررسی  cellGوcellEـ رابطه بین  های غلظتیپیل های اكسیداسیون واحیاء ـتعادل واكاش

پتانسیل استاندارد ظاهری )  نمودارهای التیمر( ـ تاثیر قدر  یونی مهیط بر روی پتانسیل سیستم ـ

E)پتانسیل فرمال یا پتانسیل مشروط )تر به نیروی الكترو موتوری ـ پتانسیل ( ـ نگاهی دقیق

های پدیده قطبش ـ نیروی الكتروموتوری در حالت  بور جریان از سلول ـ افت اُهمی ـ ع ـاتصال مای

  های الكتروشیمیایی تاد وكاد(ها از لهاظ قطبش ـ سیستمبررسی انواع الكترودانتقال جرم ـ 

های پتانسیومتری ـ انواع الكترودها ـ الكترودهای مرجع ـ الكترودهای )انواع روش پتانسیومتری

گزین ـ الكترود شیشه ـ خطای الكترودهای غشائی یون ااساگر ـ الكترودهای شااساگری فلزی ـش

انواع  پذیری ـقلیایی و اسیدی در الكترود شیشه ـ رابطه نیكولسكی آیزنمن و ضریب گزیاش

با غشاء حالت جامد ـ الكترودهای با غشاء مایع ـ الكترودهای  ـ Hالكترودهای حساس به یون 

 گزین )غشائی( ـالكترودهای حساس به گاز ـ الكترودهای آنزیمی ـ برخی مزایای الكترودهای یون

گیری های كمّی با الكترودها ـ خطا در اندازهگیریضریب برگزیدگی برای الكترودهای غشائی ـ اندازه

انسیومتری ـ پتانسیومتری در جریان های پتپتانسیومتری مستقیم به روش كالیبراسیون ـ تیتراسیون

های ساده صفر با استفاده از یك الكترود شاهد و یك الكترود شااساگر ـ مهاسبه پتانسیل در سیستم

ها ـ شااساگرهای اكسایشی ـ كاهش ـ های پیچیده ـ تیتراسیون مخلوطـ مهاسبه پتانسیل سیستم

 وامل مؤثر  های اكسایش ـ كاهش ـر تیتراسیونها ـ خطا داكسادهها و پیشكاهادهاستفاده از پیش

پتانسیومتری در حضور جریان صفر و توسط  های پتانسیومتری ـبر وضوح نقطه پایانی در تیتراسیون

های پتانسیومتری در حضور جریان دو الكترود شااساگر با جاس یا سطح مقطع متفاو  ـ تیتراسیون

iناچیزمخالف صفر ) iهای پتانسیومتری : )برای های ترسیم نقاط پایانی در تیتراسیون( ـ روش

iیك الكترود شاهد و یك الكترود شااساگر در حالت    یاi iهای پتانسیومتری تیتراسیون ( ـ

 تفاضلی(

های   جریان ـ پتانسیل ـ الكترولیز ـ روشهای شد)ماهای های الكترولیز و كولومتریروش

های ساوش مقدار الكتریسته ـ كولومتری ـ راه های الكترولیز ـتشخیص نقطه پایانی در روش

های كولومتری ـ كاربرد تیتراسیون های كولومتری ـهای كولومتری ـ مزایای تیتراسیونتیتراسیون

تعیین درجه  های كمپلكسومتری ـبی ـ تیتراسیونهای رسوهای اسید و باز ـ تیتراسیونتیتراسیون

 وندهای چادگانه در تركیبا  آلی(غیراشبا ی و پی

مانده ـ شد  جریان حد ـ )روشهای ولتامتری ـ پالروگرافی ـ شد  جریان باقیمانده یا ته ولتامتری

ها ـ فی مخلوطهای توزیه كمّی در پالروگرافی ـ پالروگراروش معادله ایلكویچ در مورد جریان حد ـ

و باز  های اسیدهای پالروگرافی ـ تاثیر واكاشمزاحمت معایب ومزایای الكترود قطره جیوه چكاده ـ

برداری از های پیشرفته پالروگرافی ـ روش نمونهو تشكیل كمپلكس بر موجهای پالروگرافی ـ روش

پالروگرافی موج  فی تفاضلی ـجریان در اواخر  مر قطره ـ پالس پالروگرافی نرمال ـ پالس پالروگرا

سازی  یا های  ریانمربعی ـ پالروگرافی با جریان متااوب ـ ولتامتری با الكترودهای جامد ـ روش

 های بی آمپرومتری( های آمپرومتری ـ تیتراسیونهای آمپرومتری ـ تیتراسیونسازی ـ تكایكبرهاه

نهایت ـ قانون واالن در رقت بییت اكیهدا ) وامل موثر بر روی هدایت یك یون ـ سنجیهدایت 

های ضعیف ـ معادلة آرنیوس و قانون رقت الكترولیت تعیین  هوكل( ـ –حدی اُنساگر )دبای 

 ها ـ سهم هر یون در جریان الكتریكی ـگیری  ملی هدایت الكتریكی مهلولاندازه استوالد ـ

 های هدایت ساوی(تیتراسیون

 ـ ساوی وزن هایروش ـ سطهی )فاجانز( جذب شااساگر با تیتراسیون ـ ساوی رسوب

 الكتروشیمی هایپتانسیل انواع ـ الكتروشیمی هایواكاش

 شیمی فیزیك

هـای های مولی جزئی ـ توابع ترمودیاـامیكی اخـتالط ـ مهلولها ـ كمیت)مهلول هامحلول

آل )حقیقـی( ـ خـواص های غیرایدهن هاری ـ مهلولآل و قانوهای رقیق ایدهآل ـ مهلولایده

  كولیگاتیو(

)فازها، اجزاء و درجا  آزادی )قانون فازها( ـ پایداری فازهـا و بسـتگی بـه  های فازیسیستم

های یك جزئی ـ معادله كالپیـرون و كالزیـوس ـ كالپیـرون ـ شرایط ـ دیاگرام فازی سیستم



 

های دو جزئـی ـ نمودارهـای فـازی بـرای فازی سیستمهای فازی ـ دیاگرام بادی تبدیلطبقه

آل ـ نمودارهای فازی سیستم دو جزئی مایع ـ مـایع ـ نمودارهـای فـازی های غیر ایدهمهلول

های سه جزئی ـ كشش سطهی ـ سطوح سیستم دو جزئی جامد ـ مایع ـ دیاگرام فازی سیستم

 انهاادار(

هـس  قـانون ـ واكـاش پیشـرفت ثابـت ـ یافتـه تعمـیم گیبس معادال  :شیمیایی نسیل پتا

Hasse)ـ واكـاش تعـادل ثابـت دمـای وابسـتگی ررسـیب ـ واكاش یك استاندارد (، آنتالپی 

 در بخـار فشـار ـ جزئـی مـولی حوـم تعریف ـ گازها جابشی نظریه ـ هاتعادل در جاییجایه

 واصخـ ـ یگیـرانـدازه قابـل هـایكمیـت با فعالیت ضریب بین رابطه ـ آل ایده هایمهلول

 هـایمهلـول بـرای آرنیوسل نظریه ـ)ساوی كتروشیمی )هدایتال ـ اسمزی فشار ـ كولیگاتیو

 الكترولیتی

 مجموعه دروس تخصصی در سطح كارشناسی ارشد شامل:

 مبانی نانو تكنولوژی 4

 ( ذرا  نانو ساخت هایروش -تعاریف) نانو مواد سنتزادامه 

-تصویری نقاط-نانوشیمی مواد شااسایی -مهم نكا  -نهنمو سازی آماده) نانو مواد شناسایی

 سیستم در هانقص-فوكوس  مق یا میدان  مق-تفكیك قدر  -بزرگامایی-نوری میكروسكوپ

 شیمیایی آنالیز-مهیطی  روبشی الكترونی میكروسكوپ-كاتودولومیساانس-ثانویه اثرا -اپتیكی

-روبشی  نزدیك میدان اپتیكی میكروسكوپ-EELSانرژی  نگار طیف-الكترونی میكروسكوپ

-رامان نگار طیف-كانون هم نوری میكروسكوپ-باال  تفكیك قدر  با الكترونی میكروسكوپ

 (مكمل پراش هایتكایك-ساوی بیضی -برگشتی  تفرق نگار طیف

 (نانوذرا  كاربرد) نانو فناوری در ذرات نانو كاربردهای
 شد. های جامع كلیه مباحث گنجانده خواهددر آزمون* 


