
  
  موسسه آموزش عالي آزاد

  رشته شيمي

  

۱

  مجموعه شيمي

  )از راست به چپ(مواد امتحاني و جدول ضرايب به ترتيب دروس در هر گرايش 
سنجی در شیمی  جداسازي و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف 3و  2، 1دروس آلی (شیمی آلی  -2زبان عمومی و تخصصی،  -1

و شیمی  2و  1دروس تجزیه (شیمی تجزیه  -4، )فلزي ، آلی2و  1دروس شیمی معدنی (شیمی معدنی  -3 ،)شیمی فیزیک آلی ،آلی
اصول محاسبات شیمی (شیمی کاربردي  -6 ،)سنجی ، کوانتوم و طیف2و  1دروس شیمی فیزیک (شیمی فیزیک  -5، )تجزیه دستگاهی

  .)، اصول تصفیه آب و پسابهاي صنعتی و خوردگی فلزات2و  1صنعتی، شیمی صنعتی 
    0  2  1  1  1  1  شیمی فیزیک) 1
    0  1  1  1  2  1  شیمی آلی) 2
    0  1  1  2  1  1  معدنیشیمی ) 3
    0  1  2  1  1  1  شیمی تجزیه) 4
    2  1  1  1  1  1  شیمی کاربردي )5
    0  1  1  1  2  1  فیتوشیمی )6
    1  1  1  1  1  1  نانوشیمی -علوم و فناوري نانو  )7
    0  2  1  1  1  1  آموزش شیمی )8
    2  1  1  1  1  1  ها پیشرانه )9

    0  1  1  1  1  1  شیمی دریا )10
    0  1  1  1  2  1  شیمی پلیمر )11
  

  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

  زبان عمومي

  درصد اول ۲۵

 
- Vocabulary 

• Units 1-7 
- Grammar 

• Nouns ( ها اسم ) 
• Pronouns (ضمایر) 
• Parts of a sentence ( جزاي جملها ) 
• Adjective / adverb (صفت یا قید) 

  درصد دوم ۲۵

 
- Vocabulary 

• Units 8-13 
- Grammar 

• Verbs (افعال) 
• Conditional sentences (جمالت شرطی) 
• Noun clauses (شبه جمله اسمی) 
• Adjective clause (شبه جمله وصفی) 

  درصد سوم ۲۵

 
- Vocabulary 

• Units 14-19 
- Grammar 

• Adverb clauses (شبه جمله قیدي) 
• Prepositions (حرف اضافه) 
• Comparatives and superlatives ( }عالی، تفضیلی، متساوي{ ها صفت ) 
• Conjunctions (کلمات ربط)  

  درصد چهارم ۲۵

 
- Vocabulary 

• Units 20-25 
• Test yourself- confusables 

- Grammar 
• Parallel structure (ساختار موازي) 
• Word order (ترتیب کلمات) 
• Word forms (شکل کلمات) 
• Too & enough  
• Similar words (کلمات مشابه) 

  



  
  موسسه آموزش عالي آزاد

  رشته شيمي

  

۲

  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

  زبان تخصصي
درصد اول ۲۵ ها از کل مباحث زبان تخصصی سؤال مطرح خواهد شد در کلیه آزمون. 
  .ها از کل مباحث زبان تخصصی سؤال مطرح خواهد شد در کلیه آزمون  درصد دوم ۲۵
  .سؤال مطرح خواهد شد ها از کل مباحث زبان تخصصی در کلیه آزمون  درصد سوم ۲۵
  .ها از کل مباحث زبان تخصصی سؤال مطرح خواهد شد در کلیه آزمون  درصد چهارم ۲۵

  

  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

  شيمي آلي

درصد اول ۲۵ 

   ۱شيمي آلي 
  ها آلکان -
  ها سیکلوآلکان -
  )استریوشیمی(شیمی فضایی  -
N1(ها  هاي متنوع آن آلکیل هالیدها و انواع واکنش - N 2 1 2S , S , E , E( 
  ها الکل -
  اترها -
 )سولفیدها(و تیواترها ) ها مرکاپتان(ها  تیول -

  درصد دوم ۲۵

   ۲شيمي آلي 
  ها هاي آن و کلیه خواص و واکنش ها آلکن -
  ها و مزدوج شدن ان دي -
 ها آلکین -
  )اشباع و غیراشباع، مزدوج( ها آلدئیدها و کتون -

  درصد سوم ۲۵

  ها ي استخالفی الکتروفیلی آروماتیکها آروماتیسیته و واکنش -
  )اشباع و غیراشباع مزدوج( ها کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آن -
   ها آمین  -

   ۳ شيمي آلي
  ها هاي فنل شامل فصل -
 Benzeneاز طریق حاالت میـانی  (هاي استخالفی نوکلئوفیلی آروماتیکی بنزن  آریل هالیدها و واکنش -

Nو مکانیزم  2S Ar  (مشتقات دو و چند عاملی  
  اي ي آروماتیکی چند حلقهها هیدروکربن -
  ها هتروسیکل -
  ها کربوهیدرات -
  آمینواسیدها -

  درصد چهارم ۲۵

  :سنجی کاربرد طیف -
 خوانی ي طیفها مروري بر نکات کلیدي و روش -
- 1 13H & C NMR−  
- IR  ،UV Vis−  ،Mass  

  :جداسازي و شناسایی مواد آلی -
  هاي شناسایی مواد آلی  هاي شناسایی و تست مرور کلی بر نکات کلیدي روش -

  :شیمی فیزیک آلی -
  )Elector & Cyclo Adition،دو گونه (هاي تري سیکلیک  مرور کلی بر واکنش -



  
  موسسه آموزش عالي آزاد

  رشته شيمي

  

۳

  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

 شيمي معدني

  

درصد اول ۲۵ 

  )هاي تقارنی، تصاویر برجسته نما اي، حاصلضرب هاي نقطه گروه(تقارن  -
  خواهی، الکترونگاتیوي هاي طیفی، یونش، الکترون آرایش الکترونی اتم، بار مؤثر هسته، ترم -
 ، زوایاي پیونديVSEPRنظریه پیوند ظرفیت، هیبریداسیون، نظریه  -

  درصد دوم ۲۵

 فلزها، رسانایی و د فاجانس، ساختار بلورها، انرژي شبکه، فلزها، پیوند درجامدهاي یونی، قواع -
   رسانایی و ابررسانایی نیمه

  شیمی توصیفی عنصري اصلی -
نامگذاري و عددهاي (ها  بینی فوتوالکترون، اسیدها و بازها، معرفی کمپلکس اوربیتال مولکولی، طیف -

  12تا  1ئوردیناسیون ، انواع لیگاندها، عددهاي کو)کوئوردیناسیون

  درصد سوم ۲۵

  ، مغناطیس)ساختاري و فضایی( ها  ایزومري در کمپلکس -
 dهاي  ، شکافتگی اربیتال CFSE، )و اوربیتال مولکولی CFTظرفیت،  (هاي پیوند در کمپلکس  نظریه -

هاي  ، طیفπ، تأثیرات پیوند  d  ،SALCهاي  واپیچش یان ـ تلر، شواهد تجربی شکافتگی اربیتال -
 ORDو  CDهاي  ، طیف)d – d(هاي فلز ـ فلز، انتقاالت میدان لیگاند  جهش) CTهاي  جهش(الکترونی 

  f –f  هاي الکترونی ، لومینسانس، طیف

  درصد چهارم ۲۵

، )I , D , A(هاي جانشینی  هاي جانشینی، مکانیسم واکنش ها، واکنش سینتیک در کمپلکس -
  وجهی و چهاروجهی هاي هشت هاي جانشینی در کمپلکس اکنشو
  ، شیمی توصیفی عناصر واسطه)انتقال الکترونی(هاي ردوکس  هاي ایزومري شدن، واکنش واکنش -
ها، کاربن و کاربین،  لپی، متالوسن هاي هم ها، شباهت ، فلزـ کربونیلEANقاعده  (آلی فلزي   شیمی -

  .... )و  ها ها، کالسترها و بوران هاي آلی فلزي، کاتالیست واکنش

  
  
  
  
  
  



  
  موسسه آموزش عالي آزاد

  رشته شيمي

  

۴

  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

 شيمي تجزيه

  

درصد اول ۲۵ 

  تحلیل آماري نتایج -
  تجزیه وزنی -
  ها هاي رسوبی و حاللیت رسوب تیتراسیون -
  ها هاي ساده و پیچیده اسید و باز و کاربرد آن نظریه تیتراسیون سیستم -
 هاي غیرآبی در محیط تیتراسیون اسید و باز -

  درصد دوم ۲۵

  تیتراسیون تشکیل کمپلکس -
  تیتراسیون اکسایش و کاهش -
  مقدمه اي بر الکتروشیمی -
  )سنجی الکترووزنی و کولن(هاي الکترولیز  روش -
  سنجی پتانسیل -

  درصد سوم ۲۵

  هاي ولتامتري روش -
  سنجی هدایت -
  و لیرزفلئورسانس  - فرابنفش - مرئی هاي سنجی طیف -
  یرزونانس هسته و الکترون - رامون - مادون قرمزهاي  سنجی طیف -

  درصد چهارم ۲۵

  اسپکتروسکوپی جذبی و نشر اتمی -
  و الکترون  Xسنجی پرتو  طیف -
  هاي گرمائی سنجی جرمی و روش طیف -
  )کروماتوگرافی و استخراج( هاي جداسازي روش -

  

  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

  كشيمي فيزي

درصد اول ۲۵ 

  ریاضی در شیمی فیزیک :فصل اول
   )1 يآمار(ی مولکول یه جنبشیگازها و نظر: فصل دوم
   )Hو  Uی معرف( کینامیقانون اول ترمود :فصل سوم

   کاربرد قانون اول ترمودینامیک در گرماشیمی: فصل چهارم
  )Sمعرفی (قانون دوم ترمودینامیک و کاربرد آن : فصل پنجم
 )Aو  Gمعرفی (قانون سوم ترمودینامیک و کاربرد آن : فصل ششم

  درصد دوم ۲۵
  هاي شیمیایی تعادل: فصل هفتم

  ها فازها و محلول: هشتمفصل 

  درصد سوم ۲۵
   الکتروشیمی :فصل نهم
     یی ایمیک شینتیس :فصل دهم

  ترمودینامیک مولکولی :فصل يازدهم

  درصد چهارم ۲۵
  میاصول شیمی کوانتو :فصل دوازدهم

  سنجی مولکولی طیف: زدهميفصل س



  
  موسسه آموزش عالي آزاد

  رشته شيمي

  

۵

  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

درصد اول ۲۵  شيمي كاربردي 

  يصنعت يشيم
 مکانيک سياالت )الف

  .............) سرعت جریان، شدت جریان نیرو، فشار،( تعاریف اولیه -
  یکشش سطح اصل ارشمیدوس، اصل پاسکال، سیاالت در حالت سکون، -
سیاالت  آن، یو تشریح ملکول يتعریف گرانرو ،نیوتن يیان قانون گرانروبن ،يسیاالت جار -

  یو غیر نیوتن یسیاالت نیوتن ،پذیر و ناپذیر تراکم
و  یبرنول ،معادله اولر، يپوآز ،یقوانین دارس ،هاسرعت درآن يجریان آرام و جریان متالطم سیما -

  ها در یک خط انتقال محاسبات قدرت تلمبه
  ..........)فشار، سرعت، جریان ( يگیرایل اندازهبا وس یآشنائ -
  :انتقال گرما )ب
  ) ی، جابجائیتابش، هدایت( اصول و انواع انتقال گرما -
 یو تشریح ی، تعریف ضریب هدایت حرارت)Fourier( فرمول فوریه: هدایت يانتقال گرما به طریقه -

  هاافت گرما در دیواره لوله يآن، محاسبه یمولکول
  :يصنعت يهابتصفيه آب و پسااصول 

  هاي طبیعی، مصارف مهم آب چرخه آب در طبیعت، منابع تأمین آب، شیمی آب: مقدمه -
  ها هاي زیرزمینی، سایر آالینده ها، آلودگی آب ها و پساب فاضالب: ها آلودگی آب -
هاي  ان، باکتريها، رنگ، بو، فلوئور و بهداشت دند اصالح محلول و اثرات آن: آب و بهداشت عمومی -

هاي داخلی، اسهال، خطرات تماس موادغذایی با  اي، وبا، شبه وبا، عفونت هاي روده زا، عفونت بیماري
  ها هاي آلوده، ویروس آب

  :يصنعت ياصول محاسبات شيم
  ها به یکدیگر هاي ابعادي علمی و مهندسی و تبدیل آن ابعاد دستگاه -
  )، درصد وزنی، عیار مولیروابط جرمی، صوتی(روابط استوکیومتري  -
  )مخلوط - تک عنصري(در مورد گازهاي اولیه آن  P-V-Tروابط  -

  :يخوردگ
بندي خوردگی  هاي خوردگی، تقسیم تعریف خوردگی فلزات و خسارات ناشی از آن، پدیده -
 خوردگی شیمیایی، فعل و انفعاالت شیمیایی، خوردگی الکتروشیمیایی، فعل و انفعاالت(

  ) یالکتروشیمیای
  )بررسی کلی تعادل شیمیایی و محاسبه ثابت تعادل، اثر در تعادل شیمیایی(تعادل شیمیایی  -
هاي تعادل شیمیایی براي  بررسی تعادل الکتروشیمیایی و کافی نبودن راه(تعادل الکتروشیمیایی  -

ع آن، چگونگی گیري آن، الکترود رفرانس و انوا مسئله خوردگی، تعیین پتانسیل الکترود و طرز اندازه
رفرانس هیدروژن، دلیل خوردگی فلزات از نظر  تعیین پتانسیل فلزات نسبت به الکترود

و بررسی   P/tهاي پتانسیل  الکتروشیمیایی آب و فلزات، دیاگرام هاي تبادل ترمودینامیکی، دیاگرام
 ها و چند فلز دیگر دیاگرام مربوط به آن



  
  موسسه آموزش عالي آزاد

  رشته شيمي

  

۶

  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

  درصد دوم ۲۵  ربرديشيمي كا

  شيمي صنعتي
  ي انتقال حرارت به طریق جابجایی و تابشی ـ کلیاتی درباره

  ي جابجایی  ، فرمول کلی انتقال حرارت به طریقه)محلی و کلی(ـ ضریب انتقال حرارت جابجایی 
عیین ت ،ها هاي تبادل حرارت و نقش حرکت نسبی سیاالت سرد و گرم در آن اي به انواع دستگاه ـ اشاره

  ي سطح الزم در موارد ساده محاسبهشکل کلی ضریب انتقال حرارت و 
  انتقال جرم

تعریف   ،نفوذ مولکولی و انواع آن برحسب تعداد مواد نفوذ کننده براي مایعات و گازها قانون اول فیک -
  ضریب نفوذ و مفهوم مولکولی آن 

اعداد بدون بعد و ) محلی و کلی(جرم  ، ضرایب انتقال انتقال جرم در حالت آرام و غلظت مربوطه -
  ها مفاهیم آن

هاي صنعتی انتقال  به دستگاه اي اشاره، انتقال جرم از یک فاز به فاز دیگر و ضرایب انتقال جرم کلی -
  جرم

  اصول تصفيه آب
ها،  هوادهی، آب و کشاورزي،  نشینی، صافی هاي انعقاد، ته ها، حوض خانه هاي شهري، تصفیه تصفیه آب

  مل موثر آب در کشاورزيعوا
  اصول محاسبات شيمي صنعتي

معادالت حالت واندروالس و معادالت (آن   فشار بخار و روابط و نمودارهاي مختلف براي محاسبه
  آل بخارات و مایعات هاي ایده تعادل مربوط به مخلوط ،)کالپیرون کالزیوس

  ها در مسائل صنعتی و استفاده آن) یاییهمراه یا بدون واکنش شیم(کلی جرم در موارد مختلف  ـ بیالن
  خوردگي

تعریف و اهمیت سینتیک الکتروشیمیایی، جهت فعل و انفعاالت (سینتیک الکتروشیمیایی 
ي بین شدت جریان پتانسیل، شدت جریان تعویض و  الکتروشیمیایی و شدت جریان الکترودها و رابطه

هاي پالریزاسیون و میزان  انفعال منحنی فعل و انفعاالت بازگشتی و غیربازگشتی و سرعت فعل و
  پالریزاسیون ،خوردگی



  
  موسسه آموزش عالي آزاد

  رشته شيمي

  

۷

 
  محتواي سرفصل  سرفصل  نام درس

  شيمي كاربردي

  درصد سوم ۲۵

  شيمي صنعتي
  کن هاي آب شیرین اههاي تبخیر و دستگ انواع برج ،جداسازي فازها ،مقدمات عملیات انتقال جرم

  تصفيه آب
  ) اسفر، اسفرمعکوس، الکترودیالیز(کاربرد تکنولوژي غشاها در تصفیه آب  -
  کن هاي خنک آب، هاي بویلرها گذاري و خوردگی در آب مکانیسم رسوب -
  )دیگ بخار(کنترل کیفی آب بویلر  -
  کلرزنی -

  اصول محاسبات
روابط مربوط ، گاز بخار مایع و جامد، قوانین گاز کامل، فصل سوم، اصول محاسبات کتاب هیمل بالو

  هاي فازي اشباع جزیی و رطوبت پدیده، اشباع، فشار بخار ،به گازهاي حقیقی
  خوردگي فلزات

  مواد غیرفلزي) کتاب فونتانا 5صل ف(خواص مواد فلزات و آلیاژ  -
  )کتاب خوردگی فونتانا 7فصل (تقابل اسیدهاي آلی و معدنی با آلیاژها و فلزات  -

  درصد چهارم ۲۵

  شيمي صنعتي
  هاي محاسبه آنها و غشاها، روش هاي تقطیر طراحی و محاسبه برج

  تصفيه آب
  هاي پساب هاي صنعتی، آزمایش مقدمات تصفیه پساب

  هاي شیمیایی روش -
  ...و s13kهاي بیولوژیک همچون لجن فعال،  روش -

  اصول محاسبات
  کتاب هیمل بالو ـ دکتر سهرابی 4فصل 
  )ون فازهادر فازها و بد(ظرفیت حرارتی، محاسبه تغییرات آنتالپی : موازنه انرژي -
  هاي شیمیایی موازنه انرژي در واکنش: موازنه عمومی انرژي -

  خوردگي فلزات
  :هاي خورنده دیگر غیراسیدهاي آلی و معدنی محیط -

موجودات ، خوردگی بیولوژیک، صنعت نفت، صنایع هوافضا، خاك، آب دریا، آب آشامیدنی
  ماکروسکوپی

  هاي جلوگیري از خوردگی روش -
  انتخاب مواد و آلیاژهاي مناسب، حفاظت کاتدي و آندي، پوشش coating، ها دهکنن کاربرد ممانعت

  


