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  اول% 50 -آزمون اول

  فهرست مباحث عنوان درس رديف
  )ها، هيبريداسيون، رزونانس، قطبيتپيوند شيميايي و ساختار مولكول(مباني شيمي آلي پيشرفتهآليشيمي 1

در فسفر و گوگرد، هاي نيومن و فيشر، كايراليته، كايراليته ايزومرهاي فضايي، طرح( شيمي فضايي
هاي روش نانتيومري، دياسترومري،آهاي تعيين آن، فضاگزيني، بندي و روشآناليز صورت

  )نانتيومرهاآجداسازي 
  ) هاهاي آنها، عوامل موثر بر اين واكنشو ويژگي SN1 ،SN2(هاي جانشيني نوكلئوفيلي واكنش
  )Ecb1و  E1 ،E2(هاي افزايشي و حذفي واكنش
  )هاي آنهانامگذاري، روش تهيه و واكنش( هاسيكلو الكانها و آلكان
ها، هاي الكل و ديولها، واكنشها و ديولهاي تهيه الكلها، روشنامگذاري الكل(ها و اترها الكل

  )هاي آنهاي اتر و واكنشروش تهيه
  )روش تهيه و واكنش اپوكسيدها(اپوكسيدها 

  )شناسايي آمين هاروش تهيه و واكنش انها و (ها آمين
هاي ها، موقعيتها، پايداري آلكنهاي آلكن، ايزومري در الكنهاي تهيه و واكنشروش(ها آلكن

  )هاي فضاگزيني و فضا ويژهوينيلي و اليلي در آلكن ها، واكنش
  )هاواكنش افزايشي الكين(ها آلكين

جذب در مادون قرمز، حركات ارتعاشي و خمشي، تشريح فرايند) (IR(طيف سنجي مادون قرمز آليشيميدرسنجيطيف 2
  )IRهاي سنجي و آناليز طيفدستگاه طيف

تئوري و مفاهيم اوليه در ( (1H-NMR)سنجي رزونانس مغناطيسي هسته اصول و مفاهيم طيف
، محيط NMRها در ميدان مغناطيسي، مكانيسم جذب و دستگاهي ، رفتار هستهNMRپروتون 

، آنيزوتروپي مغناطيسي، اثر مانع ديامغناطيس محلي، كوپالژ شيميايي، جريان حلقهها و جابجايي 
  )NMRاسپين، ثابت كوپالژ، آناليز طيفهاي پروتون - اسپين

هاي كربن ، طيف13، جابجايي شيميايي كربن NMRاصول اوليه در كربن ( 13C-NMRطيفهاي 
NMR  جفت شده با پروتون و واجفت شده با پروتون، اثرNOEها، ، فرايند آسايش در مولكول



 

  )NMRهاي كربن با كربن، آناليز طيف) دوتريم، فسفر و فلوئور(هاكوپالژ ناجور هسته
- ، معادل شيميايي و مغناطيسي، مفاهيم هموتاپيكمكانيزم كوپالژ( NMRتر بررسي پيشرفته

، ......A2 ،AX ،ABهاي اسپيني هاي درجه اول و دوم، سيستمانانتيوتاپيك و دياستروتاپيك، طيف
  )13اي كربن بيني ماهوارهكربن ، طيف- هاي در تغيير جابجايي شيميايي، كوپالژ هيدروژنمعرف

  )الكيالسيون انوالتها- Oالكيالسيون و -Cاثر محيط در(آلكيل دار كردن انوالت ها آليتركيباتسنتز 3
تراكم الدولي تحت شرايط اسيدي و بازي، ( واكنش هاي كربن نوكلئوفيلي با گروه هاي كربونيل

تهيه و واكنش انوالت هاي ليتيم،انوالتهاي بوران، انوالت هاي سيليس، روي، قلع، زيركونيوم، 
ايمين و يون ايمينيوم، واكنشها در حضور  تيتانيوم، انوالسيون رابينسون، واكنش هاي افزايشي

  )ها، واكنش اسيالسيون كربانيون )واكنش مانيخ(امين 
تبديل يك گروه عاملي با (تبديل گروه هاي عاملي از طريق واكنش هاي جانشيني هسته دوستي 

ترك كنندگي ضعيف به ترك كنندگي باال بوسيله ي واكنش جانشيني هسته دوستي، شكستن 
  )اكسيژن در استرها و اترها- پيوند كربن

واكنش الكتروفيل به الن ها، (كربن -كربنواكنش هاي افزايشي الكتروفيلي به پيوندهاي چندگانه 
  )الكين ها، هيدروبوراسيون و مركوراسيون آلكين ها

  كليه مطالب  استعداد تحصيلي  4
  كليه مطالب  زبان انگليسي عمومي  5

  

  

  

  

  



 

  دوم% 50 -دومآزمون 

  فهرست مباحث عنوان درس رديف
واكنش (ها كتون تركيبات كربونيلي الدهيد،هاي افزايشي و تراكمي و جانشيني واكنش پيشرفتهآليشيمي 1

كاهش، تراكم الدولي، افزايش ديازو - كانيزارو، نوارايي بنزيليك، تراكم بنزوئين، واكنش اكسايش
متان به الدهيد و كتون، احياء كلمنسن، احياء ولف كيشنر، پليمر شدن الدهيدها، تراكم شبه 

  )الدولي
الكتون، اميد، الكتام، اسيد  وكسيليك اسيد، استر،كرب( واكنش هاي تركيبات كربونيل ديگر 

  ) كلريد، انيدريد، نيتريل، پلي استرها و پلي اميدها
  هاها، ايمين و اناميناكسيم

  آروماتيسيته  و واكنش هاي جانشيني اروماتيكي
  )هاي نفتالين، فنانترن، انتراسنهاي تهيه و واكنشروش(اي حلقههاي اروماتيك چندسيستم

هاي الكتروسيكليك، حلقه افزائي، ديلز الدر، سيگماتروپي، واكنش(واكنش هاي پري سيكليكي 
  )چله تروپيك
  )اپيمري و انومري در قندها در قندها، L,Dپيكربندي (ها يا قندها كربوهيدرات

  )هاهاي فنلروش سنتز فنل، واكنش(ها فنل
 و  DEPTو طيف NOE ،INEPTطيف سنجي (  NMRمفاهيم و تكنيك هاي ديگر   آلي شيمي در سنجيطيف  2

INADEQUATEشبكه- ، اسايش اسپين (T1)اسپين- ، اسايش اسپين (T2) مفاهيم و ،
  ) NMRاصول پالس در 

  ).…,F,P,N(هاي مهم ساير هسته NMRسنجي طيف
 NMR آزمايش هاي (دوبعديNMR  ،دوبعديNOE هاي هاي هستهدوبعدي، آزمايش

، C,H-COSY ،H,C-COSY  ،HMBC ،TOCSY ،NOESYهايچهارقطبي، طيف
ROESY ،EXSY و ، INADEQUATEدو بعدي(  

ها در تعيين فرمول مولكولي و شكستگي(سنجي جرمي ديناميكي، طيف NMRسنجي طيف
  هاها با تفسير انواع طيف، تعيين ساختار مولكول)مولكول



 

  )كربن و تركيبات كربونيل-داراي باند دوگانه كربناكسايش تركيبات(واكنش اكسيداسيون آليتركيباتسنتز 3
- هاي كاهش تركيبات كربونيل و پيوندهاي چندگانه كربنها و واكنشكاهنده(واكنش احيا 

  )كربن
ها، ايميدازول، كينولين و پيريدين، ايندول، تترازول( هاي جانشيني تركيبات اروماتيكواكنش

  )ايزوكينولين
دي پالر اديشن، حلقه - 3واكنش ديلز الدر، واكنش او(ها راييآنوافزايي و هاي حلقهواكنش
  )كاليزن، كوپ، اكسي كوپ و نوارايي سيگماتروپي [3,3]رايي آ، نو[2+2]افزائي 
كربونيل،  ها،هاي محافظت كننده براي هيدروكسي، امينگروه(هاي محافظت كننده گروه

  )كربوكسيليك اسيدها
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  مشخصات منابع عنوان درس رديف
 عامل ابراهيم و هروي مجيد ترجمه، پنجم ، چاپA بخشساندبرگو ريچاردكريفرانسيس پيشرفتهآليشيمي 1

  محرابي
  صادقي ميرمحمد ترجمه - دوم ويرايش -ولهارد - آلي شيمي
  موثق برهمن ترجمه پاويا - سنجي طيف بر نگرشي
  )جلد سه( ميرشكرايي ،ياوري ،سيدي ترجمه ششم ويرايش ،بويد- موريسون نوشته، آلي شيمي

  غياثي مهران ترجمه شراينر، نوشته - آلي تركيبات سيستماتيك شناسايي
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Introduction to Spectroscopy, Donald L. Pavia, Gary M. Lampman, George 
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  فريبولين هورست بعدي، دو و بعدي يك هسته مغناطيس رزونانس سنجي طيف مباني
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  وارن استوارت گسستن، روش به سنتز  آلي تركيبات سنتز  3
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