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 فصل اول: مشخصات و ضوابط

 تعریف و هدف: -8

های شیمی )شامل شیمی آلی، شیمی پلیمر، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک،         دورۀ کارشناسی ارشد رشته    

شیمی( دوره       شیمی معدنی و نانو شیمی کاربردی،  شیمی،  شجو    فیتو ست که دان صول   ای ا با گذراندن آن با ا

. در واقع، آموزدانجام پژوهش در یک موضنننوع را می ۀهای الزم برای نحوشنننود و آموز آشننننا می تحقیق

شجو در این  شرفته در یک زمین      دان سب دانش پی صیل با ک شیمی توانایی الزم برای حل    ۀمرحله از تح علم 

دکتری  ۀصنننایع شننیمیایی را به دسننت آورده و یا از نظر علمی خواهد توانسننت در دور مسننائل و مشننک  

  .تحصیل دهد ۀتخصصی ادام

شگر ب    صنایع      ضرور  و اهمیت این دوره در تربیت پژوه شی و  سا  پژوه س   ا تفکر خ ق برای کار در مو

  شیمیایی کشور است. دانشجو پس از اتمام تحصیل باید توانایی حل برخی مشک   صنایع شیمیایی کشور،          

 .باالتر را پیدا کند ۀآمادگی همکاری در موسسا  پژوهشی و یا ادامه تحصیل مرحل

 :طول دوره و شکل نظام -2

شته       شد تمام ر سی ار شنا ست، که در موارد خاص با        طول دوره کار صیلی ا سال تح شیمی چهار نیم های 

صی   تکمیلی       شورای تح صویب  سال قابل افزایش می      –ت شکده، تا یک نیم شی دان شد. نظام د پژوه وره  با

شته       شد ر سی ار شنا شی    کار شیمی، آموز شجو با گذراندن دروس نظری و ان     –های  ست. دان شی ا تخاب پژوه

 رساند.استاد راهنما و موضوع پایان نامه و در آخر دفاع از پایان نامه، این دوره را در مهلت مقرر به پایان می

 تعداد و نوع واحدهای درسی: -9

 واحد به صور  زیر است: 22های شیمی تعداد کل واحدهای درسی دورۀ کارشناسی ارشد رشته

 واحد 9  دروس تخصصی

 احدو 12  دروس اختیاری

 واحد 1   سمینار

 واحد 6   پایان نامه

 .واحد است 9و تعداد واحدهای اختیاری  12تبصره: در رشتۀ فیتوشیمی، تعداد واحدهای تخصصی 

 ل اولرا در نیمسا احد درس نظری است که دانشجو به طور معمول آنهاو 9شامل دروس تخصصی  - الف

 .کندتحصیلی انتخاب می

تواند دروس اختیاری خود  ای از دروس نظری یا عملی است که دانشجو میمجموعهدروس اختیاری  -ب

واحد از دروس اختیاری  3تواند جدول مربوط انتخاب کند. در صور  تشخیص استاد راهنما، دانشجو می ازرا 

 .های کارشناسی ارشد و دکتری انتخاب کنداز سایر دروس دوره خود را
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با نظر استاد راهنما موضوعی را از میان مطالب علمی روز مورد مطالعه قرار   باید دانشجو می : سمینار  -پ

شجو           داده و سط دان سأله تو سخنرانی ارائه کند تا از این راه قدر  تجزیه و تحلیل و بیان م صور   آن را به 

ور  ض زمانی یک ساعت ارائه شده و ح   ۀو بر معلوما  خود و سایرین بیافزاید. سمینار در محدود   افزایش یافته

ش  شت      دوره جویاندان شد و دکتری ر سی ار شنا ساس آیین  ۀهای کار شورای     نامهمربوطه بر ا صویب  ای که به ت

 .پژوهشی دانشکده خواهد رسید، در جلسا  این سمینارها الزامی است -تحصی   تکمیلی

صره   شورای تح       : 1تب ستاد راهنما و با تأیید  شخیص ا صور  ت شکده      -صی   تکمیلی در  شی دان پژوه

 .گذراندواحد از دروس کارشناسی را به عنوان دروس جبرانی می 6دانشجو تا 

صویب پروپوزال پایان نام دانشجو باید در نیمسال اول و حداکثر تا   : 2تبصره   آشنایی با   " ۀه، دورقبل از ت

ین دوره دریافت کند. با دریافت این را طی کرده و گواهی موفقیت در آزمون ا "ایمنی در آزمایشگاه  اصول 

 .شودورود به آزمایشگاه داده می ۀدانشجو اجاز گواهی به

د  وکارشناسی ارشد خ    ۀز نیمسال دوم استاد راهنمای پایان نام  دانشجو باید حداکثر در آغا : نامهپایان - 

س      را سوم پروپوزال خود را که به تأیید ا شروع نیمسال  شکده    انتخاب کرده و تا قبل از  تاد راهنما برسد به دان

صور  تأیید پروپوزال پایان نامه ت  تحویل شورای تحصی   تکمیلی    دهد. در  شکده، ک   -وسط  ار پژوهشی دان

نامه رعایت نکا  زیر توصننیه  دانشننجو به طور رسننمی آغاز خواهد شنند. در انتخاب موضننوع پایان  یپژوهشنن

 :شودمی

 .رفع مشک   جامعه باشد موضوع و طرح موردنظر در جهت شناخت یا -الف

 .حل موردنظر دارای تازگی و نوآوری باشد رو  یا راه -ب

 شیوه ارزیابی فعالیت دانشجو در دوران پژوهشی -4

مایشنننگاه تحقیقاتی به انجام دانشنننجو مواف اسنننت پس از تصنننویب پایان نامه به طور تمام وقت در آز

شی  نامهپایان شی   -بپردازد. انجام فعالیت آموز سیبی به       پژوه شروط بر آنکه آ ستاد راهنما و م دیگر با تأیید ا

 .وی وارد نشود، ب مانع است ۀبرای انجام پایان نام فعالیت پژوهشی

صره   صیل )   چن -تب شجو در مد  مجاز تح ساند و برای   ۀسال( نتواند پایان نام 2انچه دان خود را به اتمام ر

ضوع به        ۀادام سنوا  کند، مو ست افزایش  صیل درخوا شرفت پایان نام تح شورای   ۀهمراه گزار  پی وی در 

سنوا   ۀتواند حداکثر با یک نیمسال اضافپژوهشی دانشکده بررسی خواهد شد. شورا می    -تکمیلی تحصی   

 .موافقت کند

 دفاع از پایان نامه -5

سم          شجو را جهت برگزاری مرا ستاد راهنما آمادگی دان شجو، ا سط دان دفاع از  پس از تدوین پایان نامه تو

پژوهشی دانشکده اع م کرده و یک نسخه پایان نامه جهت طرح در      -نامه به معاون تحصی   تکمیلی  پایان



5 

 

  شود. پس از تأیید ب مانع بودن دفاع از پایان نامهپژوهشی به دانشکده تحویل می -تحصی   تکمیلی شورای

استاد راهنما، یک نفر داور داخلی و یک   پژوهشی، هیأ  داوران متشکل از    -شورای تحصی   تکمیلی   توسط 

نامه یین خواهد شند. در صنورتی که پایان  از دانشنکده جهت برگزاری جلسنه دفاع از پایان نامه تع   داور خارج

ستاد  صی   تکمیلی            دارای ا شورای تح ست.  ضروری نی ستاد مدعو داخلی  شد تعیین ا شاور با شی  -م   پژوه

دفاع  ۀور و نظار  بر برگزاری جلسننضننه جهت حبه عنوان نمایند ای هیأ  علمی راضنناع تواند یکنفر ازمی

 .تعیین کند

  -شننورای تحصننی   تکمیلی  ۀور هیأ  داوران و نمایندضننای عمومی با حدفاع از پایان نامه در جلسننه

شی  شد. پس از ارائ   ) پژوه صور  نیاز( انجام خواهد  شی مرب  ۀدر  شجو به   کارهای پژوه وط به پایان نامه، دان

دهد. هیأ  داوران، جلسه محرمانه خود را به منظور اع م نظر تشکیل داده  ان پاسخ میروهیأ  دا هایلواسئ

صمیم می  ۀتایید و یا عدم تأیید و نیز تعیین نمر و در مورد صور  عدم تایید پایان پایان نامه ت نامه، گیرد. در 

 .ردگیری خواهد کدر مورد نحوه ادامه کار دانشجو تصمیم هیا  داوران

 های شیمیشرایط و ضوابط ورود به رشته -6

 های علوم، مهندسی و پزشکی( مطابق قوانین مصوبدارا بودن مدرک کارشناسی )با ترجیح رشته -6-1

 پذیرفته شدن در آزمون ورودی -6-2

 داشتن س مت کامل جسمی -6-3

 شیمی آلی -دروس رشته شیمی :           9-8تا  8-8 ولاجد

 
 

 شیمی آلی -رشته شیمی     دوره کارشناسی ارشد     دروس جبرانی .   8-8 جدول
 

 نام درس ردیف
 ساعات تعداد واحدها

 عملی نظری جمع عملی نظری جمع

  42 42  3 3 1شیمی آلی  1

  42 42  3 3 2شیمی آلی  2

  42 42  3 3 3شیمی آلی  3

  144 144  9 9 جمع 

چنانچه دانشننجو در مقطع قبلی دروس این جدول را نگذرانده باشنند با نظر بخش تخصننصننی مربوط باید  

جبرانی را بگذارند. اگر دانشنننجو در مقطع قبلی این دروس را تحت عنوان دیگری     واحد از دروس  6حداکثر  

 .گیردتطبیق آن با محتوای این دروس تصمیم ب تواند باگذرانده باشد، شورای بخش تخصصی می
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 شیمی آلی -شیمی  :رشته      دوره کارشناسی ارشد        تخصصیدروس :   2-8 جدول

 

 نام درس ردیف
 ساعات تعداد واحدها

 پیش نیاز
 عملی نظری جمع عملی نظری جمع

   42 42  3 3 شیمی آلی پیشرفته 1

   42 42  3 3 سنتز مواد آلی 2

   42 42  3 3 طیف سنجی مواد آلی 3

      1 1 سمینار 4

   144 144  11 11 جمع 

 

 

 شیمی آلی -شیمی  :رشته      دوره کارشناسی ارشد        اختیاریدروس   :   9-8 جدول

 

 نام درس ردیف
 ساعات تعداد واحدها

 پیش نیاز
 عملی نظری جمع عملی نظری جمع

   42 42  3 3 استرئوشیمی 1

 شیمی آلی پیشرفته  42 42  3 3 شیمی دارویی پیشرفته 2

 شیمی آلی پیشرفته  42 42  3 3 شیمی هتروسیکل 3

   42 42  3 3 فوتو شیمی 4

   42 42  3 3 شیمی آلی صنعتی 5

   42 42  3 3 شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون 6

   42 42  3 3 بیوشیمی آلی 7

   42 42  3 3 آشنایی با صنایع شیمیایی ایران 2

   324 324  24 24 جمع 
 

شجو می  شته    * دان سایر ر ستاد راهنما یک درس از دروس الزامی  شد و یا     تواند با نظر ا سی ار شنا های کار

 های علوم و فنی را انتخاب کند.دکتری دانشکده

 باشد.واحد درس اختیاری می 12* دانشجو ملزم به گذراندن 
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 سرفصل دروس کارشناسی ارشد

 شیمی آلی -شیمی  :رشته

 عنوان درس به فارسی:
 

 شیمی آلی پیشرفته

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Advanced organic 

chemistry 

 تعداد واحد:
 

9 

 
 
 
 

تعداد 

 ساعت:

41 

نوع 

 واحد

 تخصصی 

 نظری 

 نیاز:دروس پیش

 

 ندارد 

 عملی

 اختیاری

 نظری

 عملی

 ای شیمی آلیآشنایی و تسلط بر اصول پایههدف: 

 فصل درس:سر 

   ستخ ف نوکلئوفیلی: موارد حدی سم های مرزی، کربوکاتیونها، هسته دوستی و اثر گروه ترک     SN1 , SN2) )ا و مکانی

ایی روی سرعت واکنش، استریوشیمی، مکانیسم نوآرایی کربوکاتیون، کاتیونهای نوربورنیل     ض ساختار ماده اولیه، اثرا  ف  کننده،

 .کربوکاتیونهای غیرک سیک و دیگر

 های حذفی: افزایش هیدروژن هالید به آلکن، افزایش آب با کاتالیسننت اسننیدی و واکنشننهای     افزایش قطبی و واکنش

 E2 و E1های فلزی، افزایش به آلکین و آلن ها، مکانیسم  ور یونض ها، افزایش الکتروفیلی در حافزایش هالوژن افزایشی مشابه،  

حذف حرارتی، افزایش  ، C-Hهای حذفی غیر از پیوندهای ها، واکنشالکل اسننتریوشننیمی، آبگیری از جهت گزینی، E1CB وو 

ی  گزینش پذیری، واکنش استخ فی آروماتیک  -اثر ساختار روی سرعت، اصل واکنش پذیری    نوکلئوفیلی به پیوندهای چندگانه،

 .نوکلئوفیلی و الکتروفیلی

 و  های عاملی، انوال های پایدار شنننده با گروهکربانیون ها،های کربنی: اسنننیدیته هیدروکربنها و دیگر گونهربوکاتیونک

 .های الکتروفیلی آلیفاتیکی، بنزایناکنشو SN2ها به عنوان نوکلئوفیل در واکنش انامین، کربانیون

 های افزایشی و داخل شدن، نایترینکاربن: کاربن های یکتایی و سه تایی، استریوشیمی، واکنش. 

  :حذفی، افزایش نوکلئوفیل کربن به گروه کربونیل -افزایش آب و الکل، واکنشننهای افزایشننی واکنش ترکیبا  کربونیل 

ترکیبا  کربونیل نسبت به واکنشهای افزایشی، هیدرولیز استرها، آمینولیز استرها، هیدرولیز آمید، آسی سیون           واکنش پذیری

 .، کاتالیز درون مولکولیو گروههای نیتروژن اکسیژن نوکلئوفیلی

 های آزاد، شننناسننایی رادیکالها ، پایداری و مقاومت رادیکالهای رادیکالی: تولید و شننناسنناییشواکن(EPR , CIDNP )

شکیل  شیمی، گونه   های آزادرادیکال منبع ت ستریو ستخ ف      های دارای حدهای رادیکالی باردار، واکنشا سط های رادیکالی، ا وا

ای افزایشننی رادیکالی )افزایش هیدروژن هالید و هالومتان( افزایش دیگر  هواکنش ،(و اکسننیداسننیون  رادیکالی )هالوژناسننیون

 SRN1رادیکالی درون مولکولی، نوآرایی و شکست، فرآیند استخ ف  هایهای کربنی، واکنشرادیکال

 منابع:
[1] Carey F.A., Sundberg R.J., Advanced Organic Chemistry, Part A: Structure and 

Mechanisms, Fourth Edition, Springer (2007). 

[2] Carey F.A., Sundberg R.J., Advanced Organic Chemistry, Part B: Reaction and Synthesis, 

Fourth Edition, Springer (2007). 
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 عنوان درس به فارسی:
 

 سنتز مواد آلی

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Organic synthesis 

 تعداد واحد:
 

9 
 
 
 
 

تعداد 

 ساعت:

41 

نوع 

 واحد

 تخصصی 

 نظری 

 نیاز:دروس پیش

 

 ندارد 

 عملی

 اختیاری

 نظری

 عملی

 ای سنتز مواد آلیآشنائی و تسلط بر اصول پایه: هدف

 سرفصل درس:

 سنتز معکوس، استریوشیمی و کنفورماسیون: رو  شکست، نزدیکی پیوندها، استریوشیمی، کنفورماسیون 

   ،های عاملی: اسیدهای لوئیس، تئوری اسید و باز سخت و نرم و    های تبادل گروهبازها و واکنشاسیدها

افزایش آسننیل و اسننتخ ف در کربونیل، افزایش مزدوج(،   کاربردهای آن، افزایش آسننیل. )حمله نوکلئوفیلی،

با   ،(های اسنننتخ فی)دو مولکولی و تک مولکولی  های دارای نوکلئوفیل، واکنش  واکنش صخوا اسنننتخ ف 

 .های افزایشی، استخ ف آروماتیکیهای حذفی، واکنشها، واکنشهالوژن

      محصول شکست:Cd سیانید، آنیون کربن می -ل که تشکیل پیوند کربن  های نوکلئوفیگونه های دهند: 

شده با گوگرد معرف کربانیون های ارگانولیتیم،های گرینیارد، معرفآلکین، معرف کوپر، گانوهای ارهای پایدار 

 .های آروماتیکیهای سی ن و کربانیونهای ارگانومتالیک، کربانیونایلیدها، دیگر کربانیون

      ست شک صوال   شکیل پیوند کربن های نوکلئوگونه:dCمح  ،  های انوالدهند. آنیونکربن می-فیل که ت

شکیل انوال ، واکنش  گزین، اض های انوال  فواکنشهای تراکمی انوال  واکنش ها،های انوال  با الکتروفیلت

 .هالوکربونیل - های انوال  مشتقا های مشابه، واکنشانامین ها، افزایش مایکل و واکنش

  محصنننوال  شنننکسنننتaC: ها،دهند: کربوکاتیونکربن می -یی که تشنننکیل پیوند کربنهاالکتروفیل 

 دارای هترواتمتشکیل مشتقا   کرافت، -های فریدلهای کربوکاتیون، واکنشنوآرایی

 پیوندی: تئوری اوربیتال های چندکربن: شننکسننت -های پری سننیکلیک تشننکیل پیوند کربن واکنش 

آلدر معکوس،   -نیاز الکترونی معکوس و دیلز ، 2+4های مجاز و غیرمجاز، حلقه افزایی     مولکولی مرزی، واکنش

درون   آلدر-های دیلزاتم، واکنشآلدر دارای هترو-های دیلزآلدر، واکنش-های دیلزافزایش سننرعت در واکنش

 .Ene های حلقه افزایی نوآرایی های سیگما تروپی، واکنشآلدر نامتقارن، واکنش-های دیلزمولکولی، واکنش
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  ستراتژی سنتز معکوس،   ا سنتزی: انتخاب هدف،  ستراتژی     های  شکیل پیوند، ا ستراتژی ت ه،  ها در حلقا

 تنزل به عنوان رو  سنتز معکوس، شیمی تجمعی هایهای کایرال، تکنیکهای استفاده از قالبرو 

  مواد آلی با مایکروویو، در سنننتز مواد آلی: کاتالیسننت انتقال فاز، اترهای تاجی، سنننتز  صهای خارو

 .های تثبیت شده روی پلیمر و سنتز، معرفسونوشیمی

 منابع:

[1] Corey E.G., Chelg X., The Logic of Chemical Synthesis, Wiley-Interscience (1995). 
[2] Fuhrhop J., Penzlin G., Organic Synthesis, 2nd edition, John Wiley & Sons (2004). 
[3] Greene T.W., Peter G.M., Protective Groups in Organic Synthesis, 5 Ed., Wiley & Sons 

(2014). 
[4] Michael B. Smith, Organic Synthesis, 3nd edition, Elsevier (2011). [5] Trost B.M., Fleming 

I., Comprehensive Organic Synthesis: Selectivity, Strategy, and Efficiency in Modern Organic 

Chemistry, Pergamon (1991). 

[6] Zhu J., Wang Q., Wang M., Multicomponent Reactions in Organic Synthesis, Wiley (2015) 
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 عنوان درس به فارسی:
 

 طیف سنجی مواد آلی

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Spectroscopy of 

organic compounds 

 تعداد واحد:
 

9 

 
 
 
 

 تعداد ساعت:

41 

نوع 

 واحد

 تخصصی 

 نظری 

 نیاز:دروس پیش

 

 ندارد 

 عملی

 اختیاری

 نظری

 عملی

 مواد آلیآشنائی و تسلط بر اصول طیف سنجی هدف: 
 

 سر فصل درس:

   سنجی صول پایداری    NMR :مقدما  فیزیکی طیف  سطوح انرژی، ا کوانیتزه کردن جهت دار، جمعیت 

NMR ،شرایط رزونانس، اسپکترومتر CW،  رو  پالسیNMR ،رابطه بین طیف و ساختار مولکولی. 

  سپین ستقیم: ثابت کوپ ژ     -کوپ ژ ا سپین غیرم شیمیایی، کوپ ژ ژمینال     H-Hا ساختار  کوپ ژ  ، J2و 

  رابطه بین ثابت کوپ ژ، Cو Hکوپ ژ دوربرد، ثابت کوپ ژ  در ترکیبا  آروماتیک، Hو Hکوپ ژ ، J3ویسننینال  

H ، C و H  ،H اضر حالت اسپینی، کوپ ژ از طریق فرابطه بین کوپ ژ و نیمه عم. 

   سبا : ع مت گذاری ستم      آنالیز طیف و محا سی ستماتیک برای  سازی طیفی      سی شبیه  سپینی،  های ا

 C13آنالیز طیف 

 سنج    آزمایش سپین در طیف  سازی طیف، حذف پیک      NMR -H1های رزونانس دوگانه: دکوپ ژ ا ساده 

سپین در طیف سنج    دکوپ ژ  ، Gatedآزمایش دکوپ ژ ، Band –Broadدکوپ ژ ، ، C13 NMR-ح ل، دکوپ ژ ا

resonance-Off  دکوپ ژ انتخابی، خ صه آزمایشهای دکوپ ژH1و C13 

    13شبکه هسته    -آسایش: آسایش اسپینC،    مکانیسم آسایش، تعیین تجربیT1  ، رابطه بینT1   و ساختار

اثر اندازه مولکولی، تحرک اجزاء مولکولی، ناهمسنننان   ،CH3و ، CH2 وCHشنننیمیایی، اثر پروتونها در گروههای 

سپین    پیک آ بودن تحرک مولکولی، حذف سایش ا سم    -ب، آ سپین، مکانی سایش، تعیین تجربی   هایا  ،T2آ

 NMR عرض پیک سیگنالهای

   آزمایشننهایNMR    اکو، انتقال  -یک بعدی با اسننتفاده از سننکانس پالس کمپلکس: آزمایش اسننپین

 INEPTپ ریزاسیون، آزمایش 

  طیف سنجیNMR  ،دوبعدی: نمایش گرافیکیCOSY وHETCOR  آزمایشNMR دوبعدی تبادل. 
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  اثر: NOEزمینه تئوری، سیستم دواسپینی، فاکتورهای افزایشی، سیستم های چنداسپینی، کاربردها 

    اسپکتروسکوپی:D- NMR  محاسبا  کمی، آنالیز کامل طیف، دمایCoalescence     و ثابت سرعت وابسته

سازی، انرژی  س   به آن، پارامترهای فعال سازی آرنیوس، انتالپی آزاد فعال سرعت   فعال ازی، تخمین حدخط، ثابت 

چرخش حول پیوند سنناده   های دارای مراحل حدواسننط، فرآیندهای تبادل بین مولکولی، کاربردهادر واکنش

های نیتروژن و فسفر، معکوس شدن حلقه، توتومری   کربن و پیوند دوگانه جزئی، معکوس شدن در اتم –کربن 

های انتقال النتانید ، تغییر  مولکولی، فرآیند تعادل مصنننرف انول، تبادل پروتون درون  –توتومری کتو  واالنس،

 .کایرال هایهای النتانیدی کایرال، ح لکمی و کابردی معرف

 منابع:

[1] Friebolin H., Basic One- and Two-Dimensional Spectroscopy, 5th Ed., WILEY-VCH Verlag 

(2011). 
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 عنوان درس به فارسی:
 

 استرئوشیمی

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Stereochemistry 

 تعداد واحد:
 

9 

 
 
 
 

 تعداد ساعت:

41 

نوع 

 واحد

 تخصصی 

 نظری 

 نیاز:دروس پیش

 

 ندارد 

 عملی

 اختیاری

 نظری

 عملی

 آشنائی و تسلط بر اصول استریوشیمی مواد آلیهدف: 

 سرفصل درس:
 های دارای هترواتم،  های اسننتریوژنی، مولکولنقطهای، نمایشننا ، اتمهای عناصننر تقارن و اعمال تقارن: گروه

 مراکز شبه کایرال، ترکیبا  فرو

       ستخ فی، نامگذاری سه ا ستخ فی و  شی از یک مرکز کایرال: مراکز کایرال چهار ا نامگذاری ، Lو Dکایرالیته نا

R وS 

  شی از چند مرکز کایرال: مولکول سی رو  نامگذاری  کایرالیته نا برای تعیین  Sو  Rهای نامتقارن و متقارن، برر

 کنفیگوراسیون نسبی

 کایرالیته ناشی از محور و صفحه کایرال و هلیسیته: محور کایرال، صفحه کایرال، هلیسیته 

   نظرینه:Prostereoisometismهنا و وجوه   هنای هموتناپینک، وجوه هموتناپینک و اننانتیوتناپینک، گروه        گروه

 .تاپیکدیاستریو

  ایزومریTorsional  کایرالیته کربن–حول پیوندهای دوگانه: دیاسنننتریو ایزومریسنننم حول پیوند دوگانه کربن ،

Torsional کربن، دیاستریوایزومریسم حول پیوندهای دوگانه -دوگانه کربن در پیوندهایN-N وC-N 

  ایزومریTorsional    ،سیستم های غیرمزدوج، چرخنده های   حول پیوندهای ساده: ترمودینامیک کنفورماسیونی

 چندتایی مزدوج

          ،استریوشیمی سیستم های حلقوی: حلقه های کربنی بدون استخ ف، حلقه های کربنی دارای یک استخ ف

اسننتخ ف، هتروسننیکل های بدون اسننتخ ف هتروسننیکل های اسننتخ ف دار،    یا چند حلقه های کربنی دارای دو

 حلقوی پل دار هایستمیستم های حلقوی جو  خورده، سیس

 شیمی آم   نام ستریو سیدها و بع گذاری و ا شیمی کربن         ض ینوا ستریو شر، ا ساده: نمایش فی ی هیدروکربن های 

 هااسید، کربن پنجم و ششم کربوهیدرا  ها و تارتاریکچهارم کربوهیدرا 

 منابع:
[1] Testa B., Principle of Organic Chemistry, Marcel Dekker (1979). 
[2] Buxton S., Roberts S., Guide to Organic Stereochemistry, (1998) 
[3] Ouellette R.J., Rawn J.D., Principle of Organic Chemistry, Elsevier (2015). 
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 عنوان درس به فارسی:
 

 شیمی دارویی پیشرفته

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Advanced medicinal 

chemistry 

 واحد:تعداد 
 

9 

 
 

 
 

 تعداد ساعت:

41 

نوع 

 واحد

 تخصصی

 نظری

 نیاز:دروس پیش

 

 شیمی آلی پیشرفته

 عملی

 اختیاری 

 نظری 

 عملی

 آشنائی و تسلط بر اصول شیمی داروئیهدف: 
 

 سر فصل درس:

 های ژنریک داروهااهمیت اقتصادی: تاریخچه، نام 

    سکن سیدها، آنتی    های شرح تهیه انواع داروها: م ضدا سکن مخدر،    ها، آنتیبیوتیک غیرمخدر، م

ستامین  سرگیجه و تهوع، مواد آرام        ها، ترکیبا هی ضد ضد ورم،  ستروئیدی  سی، داروهای  ا بخش تنف

ها، مواد داروهای سننرماخوردگی، داروهای ضنند سننرفه، ملین معالج فشننارخون، داروهای ضنندحاملگی،

 .هابخش اعصاب، سولفونامیدها، واکسنآرام

 مراحل تولید: شرح فرآیندهای شیمیایی تولید: فرموله کردن داروها، کنترل کیفیت 

 بازدید از یک کارخانه داروسازی 

 منابع:

[1] Silverman R.B., Holladay M.W., The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, 

3 Ed., Academic Press (2015). 

[2] Jie Jack Li, Douglas S. Johnson, Contemporary Drug Synthesis, First edition, Wiley-

Interscience (2004). 

[3] John Saunders, Top Drugs: Top Synthetic Routes, Oxford University Press, USA (2000) 
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 عنوان درس به فارسی:
 

 شیمی هتروسیکل

 

 

 

عنوان درس به 

 انگلیسی:
 

Heterocyclic 

chemistry 

 تعداد واحد:
 

9 
 
 

 
 

 تعداد ساعت:

 

41 

نوع 

 واحد

 تخصصی

 نظری

 نیاز:دروس پیش
 

 شیمی آلی پیشرفته

 عملی

 اختیاری 

 نظری 

 عملی

 آشنائی و تسلط بر اصول شیمی ترکیبا  هتروسیکلهدف: 

 سر فصل درس:
   های  هترواتم، سنتز حلقه براساس افزایش تعداد حلقه  اساس افزایش تعداد   ها، سنتز حلقه بر سنتز هتروسیکل

کاهش تعداد پیوندهای دوگانه درون حلقه، تشکیل حلقه از دو جزء، بسته شدن حلقه از     متصل، سنتز حلقه براساس   

 .ها با یک هترواتمایحلقه یک جزء، تغییرا  در حلقه، سنتز تک

  با یک پیوند دوگانه داخل حلقه، سنتز حلقه با دو پیوند سنتز حلقه بدون پیوند دوگانه داخل حلقه، سنتز حلقه

ا،  هها با گذاردن اسننتخ ف جدید و یا تغییر اسننتخ ف، سنننتز پیرول ها و تیوفنها، فورانپیرول داخل حلقه، سنننتز

-Z-C،و  C2از واحدهای ، C Zو  C3یا  C3ZCاز واحدهای ، C4از واحدهای  ها از آغازگرهای آسننیکلیک،ها و تیوفنفوران

C ، از واحدهایC2  وC- Z-C ، سیکلیک، از     هیدروپیریدین دی ها،سنتز پیران سو و تیو از آغازگرهای آ شتقا  اک ها و م

شکیل پیوند  ، C5واحدهای  سع     شش  های پنج وسنتز حلقه ، C-Cاز ت سیکلیک، تو حلقه،   ۀضلعی از آغازگرهای هترو

سه پیوند دوگانه داخل حلقه،   ۀحفظ انداز سنتز حلقه با  ستخ ف سنتز پیریدین  حلقه، کوچک کردن حلقه،  دار،  های ا

  -5و  1 -اِن2- –اون، از ترکیبا  پنت دی -5و  1ضلعی از ترکیبا  آسکلیک، از ترکیبا  پنتان   های شش سنتز حلقه 

سنتز حلقه دی شش اون،  سیکل   های  ضلعی، از حلقه های دیگر، از حلقهضلعی از هترو شش های پنج  ضلعی نوع    های 

 .ضلعی و بزرگتر های هفتسنتز حلقه دیگر،

   سیکل ساخت حلقه ها: نامساخت هترو شش گذاری و  ساخت حلقه ضلعی، نام  های  ضلعی با   های پنجگذاری و 

 .توتومری های آنو جنبه یک هترواتم، ترمودینامیک

 الکتروفیلی به  ۀهای اسننتخ فی، حملضننلعی، واکنش گروههای شننشها: واکنش حلقههای هتروسننیکلواکنش

 .های استخ فیهائی با حد واسط حلقوی، واکنش گروهها، واکنشنوکلیوفیل کربن، واکنش با

 منابع:
 [1] Katritzky A.R., Handbook of Heterocyclic Chemistry, Pergaman Press (1986). 

[2] Joule J.A., Smith G.F., Heterocyclic Chemistry, Van Nostrand Reinhold Company, London 

(1972). 

[3] John A. Joule, Keith Mills, Heterocyclic Chemistry, 5th Edition, Royal Society of 

Chemistry (2010) 
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 عنوان درس به فارسی:
 

 فوتوشیمی

 

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Photochemistry 

 واحد:تعداد 
 

9 

 
 

 
 

تعداد 

 ساعت:

 

41 

نوع 

 واحد

 تخصصی

 نظری

 نیاز:دروس پیش
 

 ندارد 

 عملی

 اختیاری 

 نظری 

 عملی

 آشنائی و تسلط بر اصول و کاربرد فتوشیمی در شیمی آلیهدف: 

 سر فصل درس:

      تابش   ها،  معرفی و اصنننول اولیه: شنننیمی حرارتی و فوتوشنننیمی، سننناختارهای الکترونی مولکول

 .های برانگیختهالکترومغناطیسی، حالت

 وابسنننته م ثر روی شننند  طیف جذبی، نوع انتقال، دیگر  صهای برانگیخته: تشنننکیل و خواحالت

 های برانگیختههای تولید حالترو 

 ندهای الکترونی، واکنش        فوتوشنننیمی آلکن ته: ایزومری هندسنننی، فرآی با  وابسننن های  ها و ترکی

 .های حلقه افزایی، اکسیداسیون نوریواکنش Di   ،methane-های سیگماتروپی، واکنش

 های افزایشنننی، های اسنننتخ فی، ایزومری حلقوی، واکنشفوتوشنننیمی ترکیبا  آروماتیک: واکنش

 حلقه بندی هایواکنشهای حلقه افزایی، واکنش

      ست پیوند، جذب هیدروژن، جذب هیدروژن درون مولک شک شیمی ترکیبا  کربونیل دار :  ی،  ولفوتو

کربن، نوآرایی سنننیکلوهگزانون و سنننیکلوهگزا دی انون، –چندگانه کربن     حلقه افزایی به پیوندهای    

 ترکیبا  تیوکربونیل

  با  دیازو، ترکی -های ایمینیوم و نیتریل . ترکیبا  آزوها، نمکفوتوشیمی دیگر ترکیبا  آلی: ایمین

ید     یازونوم و آز های د با     نمک یت، ترکی با  نیترو و نیتر باع دارای اکسنننیژن و گوگرد،   ترکی   اشننن

 .هاهالوژناسیون و نیتروزاسیون نوری، اکسیداسیون نوری آلکان

   ها، فتوشننیمی ویتامین  فوتوشننیمی و بیوشننیمی: نور و فعالیت آنزیمE ،    ،پراکسننیداسننیون لیپید

 DNAبهبود دهنده اسیدنوکلئیک ها، شکست نوری  فوتوشیمی آمینواسیدها ، فوتوشیمی

 منابع:
 [1] Baltrop, Coyle J.D., Principle of Photochemistry, (1978). 

[2] Wardle B., Principles and Applications of Photochemistry, Wiley (2010). 

[3] Coyle J.D., Introduction to Organic Photochemiostry, (1991). 

[4] Kagan J., Organic photoChemistry, Academic Press (1993) 
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 عنوان درس به فارسی:
 

 شیمی آلی صنعتی

 

 

 

 

 عنوان درس به انگلیسی:
 

Industrial organic 

chemistry 

 تعداد واحد:
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تعداد 

 ساعت:

 

41 

نوع 

 واحد

 تخصصی

 نظری

 نیاز:دروس پیش
 

 ندارد 

 عملی

 اختیاری 

 نظری 

 عملی

 صنعتیآشنائی و تسلط بر اصول شیمی آلی هدف: 
 

 سر فصل درس:

 نفت خام و فرآورده های تقطیر نفت خام 

 گاز طبیعی و روشهای خالص سازی و فرآورده های آن 

 (گاز سنتز)مونواکسید کربن و هیدروژن 

 یک،                فرآورده مات های آرو یدروکربور های الفینی، ه یدروکربور نایع پتروشنننیمی: ه یه صننن های اول

 .استیلن هیدروکربورهای دی الفینی،

 اتیلن اکسنننید، پروپیلن   ای پتروشنننیمی: تهیه صننننعتی اکسنننیدهای الفینیهای واسنننطهفرآورده(

، تهیه کلرورهای الفینی)اتیلن دی   (…اتیلن گلیکول، پروپیلن گلیکول،) ها ، تهیه گلیکول (…اکسنننید، 

ید،    ید، وینیل کلرا اسنننیدهای آلی، تهیه آمین ها، تهیه سنننیکلوهگزان،        و ، تهیه آلدهیدها    (…کلرا

 .ام، فنل، آمونیاک و اسید نیتریککاپروالکت

 :منابع

[1] Nye R.J., Chemicals From Oil, Pergamon Press (1970). 

[2] U.R. Chaudhuri, Fundamentals of Petroleum and Petrochemical Engineering (Chemical 

Industries), CRC Press (2010). 

 

  



17 

 

 عنوان درس به فارسی:
 

و سینتیک شیمی 

 پلیمریزاسیون
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 آشنائی و تسلط بر اصول پلیمریزاسیونهدف: 

 سر فصل درس:
  پلیمرها: از نظر گروه عاملی، طراحی، خوا و کاربردانواع 

 و مشخصا  ویژه پلیمرها صخواTm, Tg, Mw, crystalinity, Mechanical properties : 

  ول و مکانیزم، سننینتیک و های مختلف پلیمریزاسننیون افزایشننی: پلیمریزاسننیون رادیکالی )اصنن   رو

ول  اص پلیمریزاسیون کاتیونی )  ،(سینتیک و کاربردها ول و مکانیزم، اص ) پلیمریزاسیون آنیونی  ،(کاربردها

ینتیک  ناتا( )اصول و مکانیزم، س  -کئوردیناسیونی )زیگلر  پلیمریزاسیون  ،(و مکانیزم، سینتیک و کاربردها 

 (و کاربردها،( کوپلیمریزاسیون: )اصول و مکانیزم، سینتیک و کاربردها

 (کاربردها پلیمریزاسیون مرحله ای: )اصول و مکانیزم، سینتیک و 

 های پلیمریزاسیون: محلول، امولسیون، سوسپانسیون، انتقال فاز و حالت جامدتکنیک 

  ی پلیمرهای پر مصرفضتهیه بع های صنعتی سنتز ورو 

  شنائی با خوا صرف: پلی اولفین ض و کاربردهای بع صمعرفی و آ ستایرن، پلی ی پلیمرهای پر م  ها، پلی ا

 ... کربناتها، پلی یورتانها، پلی ایمیدها، پلی اترها، پلی آمیدها و وینیل کلراید، پلی استرها، پلی

 منابع:
 [1] Odian G., Principle of Polymerization, 3rd Ed., McGraw Hill (1991). 

[2] Alcock H.R., Lampe F.W., Contemporary Polymer Chemistry, 2nd ed., Prentice Hall 

(1990). 

[3] Stevens M.P., Polymer Chemistry, An Introduction, 2nd ed., Oxford Univ. Press (1990). 

[4] Elias H.G., An Introduction to Polymer Science, Wiley (1997). 

[5] Monakov B., Sabirov Z.M., Sigaeva N.N., Active sites of polymerization: multiplicity: 

stereospecific and kinetic heterogeneity, Brill (2005). 

[6] Reed W.F., Alb A.M., Monitoring Polymerization Reactions: From Fundamentals to 

Applications, Wiley (2014). 
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 آشنائی و تسلط بر اصول شیمی آلی در محیط زندههدف: 
 

 سر فصل درس:

تامین  ها، اسنننیدهای نوکلئیک، آنزیم     ها، لیبیدها، پروتئین   کربوهیدار   ها، بیوانرژتیک، متابولیسنننم      ها، وی

سم لیبیدها، کربوهیدرا  سنتز         ها، تابولی سیدهای نوکلئیک و  سم ا سم پروتئین و تعادل از ، متابولی متابولی

 .هموگلوبین و بیماریهای وراثتی پروتئین، متابولیسم مواد معدنی، متابولیسم اریتروسیت،

 

 منابع:

 [1] Schmidtchen F.P., Bioorganic Chemistry: Models and Applications, Springer (2004). 

[2] Hecht S.M., Bioorganic Chemistry: Carbohydrate, Pergaman Press (1998). 

[3] Hecht S.M., Bioorganic Chemistry: Peptide and Proteins, Pergaman Press (1998). 

[4] Frederick A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell, Omar 

Torres, Introduction to General, Organic and Biochemistry, Brooks Cole (2012). 

[5] Spencer L. Seager, Michael R. Slabaugh, Organic and Biochemistry for Today, Cengage 

Learning (2013). 
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آشنایی با صنایع 

 شیمیایی ایران
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 آشنا شدن دانشجویان با تعدادی از صنایع شیمیایی کشورهدف: 
 

 سر فصل درس:

شننود، ع وه بر ارائه مباحثی که توسننط  تحصننی   تکمیلی و صنننایعی که از آنها دعو  میبا نظر شننورای 

شور ارائه می       صنعت ک صین  ص شیمیایی انجام     متخ صنایع  سه بازدید از  کنند، برای این درس حداقل دو جل

 شود.می


