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 پزشکیدانشکده 

 دو واحد تعداد واحد : یمی عمومیش نام درس :

 دقیقه 021 مدت زمان ارائه درس : علوم آزمایشگاهی  :رشته و مقطع تحصیلی 

 99-11 اولنیمسال  زمان شروع و پایان : سید ابراهیم موسوی فرد دکتر:  مسئول درس و استاد

 پزشکیدانشکده  محل آموزش: ندارد پیشنیاز :
 

 هدف نهایی دوره: 

 

 نهایی دوره هدف ردیف

 و اجزای آن ساختار اتمآشنایی دانشجویان با  0

 آشنایی دانشجویان با اتصاالت شیمیایی 2

 آشنایی دانشجویان با انواع محلول ها و غلظت ها 3

 آشنایی دانشجویان با اسیدها و بازها 4

 استوکیومتری با دانشجویان آشناییآشنایی دانشجویان با  5

 نتیک شیمیاییبا سی آشنایی دانشجویان 6

 سیکلوآلکانها و ها آلکان آشنایی دانشجویان با 7

 غیراشباع های هیدروکربنآشنایی دانشجویان با  8

 هیدروکربن های آروماتیک و هالوژنهآشنایی دانشجویان با  9

 تونهاآلدئید ها و کآشنایی دانشجویان با  01

 هافنل ها و اتر الکل ها،آشنایی دانشجویان با  00

 اسیدهای کربوکسیلیک و آمین هاآشنایی دانشجویان با  02

 آشنایی دانشجویان با روش های تعیین ساختار مولکول ها 03
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 دوره : اختصاصی اهداف 

 

 اهداف اختصاصی دوره ردیف

 دانشجو باید بتواند: 0

 راتشااارید نوترون و ن،پروتونالکترو قبیل از اتم سااااختار اتم و ترات بنیادیا را تشااارید نمایدی ا زای

ید یان را دو ایا بیا وارتباط کند تعریف را اتمی عدد و اتمی  رمینما ی الکترون خواهی و الکترون کند ب

ضید دهد صر الکترونی آرایش تعییا به مربوط مدل های مختلف اتمی را بداندی قوانیا .دهی را تو  ار عنا

 .و خصوصیات مربوط به هریک را طبقه بندی نماید نواع اوربیتال های اتمی را نام ببرد یبرشمرد

 بتواند: دیدانشجو با 2

صیت چند و ببرد نام را شیمیایی های پیوند انواع صو صلی خ شمرد را یک هر ا  یرغ و قطبی های پیوند یبر

 یلتشااک نحوه و کند تعریف را هیدروژنی های کوئوردینانساای و پیوند های یونی، پیوند های قطبی، پیوند

 ینماید رسم را غیره و کوواالنسی،یونی قبیل از ها پیوند انواع مولکولی ساختار یدهد شرح را آنها

 بتواند:  دیدانشجو با 3

ی ببرد نام را محلولها غلطت محاساابه مختلف روشااهای ببردی  نام را محلولها کند، انواع تعریف را محلول

ندی نحوه تعریف را ودرصااادمولی مولی کسااار ت تعییا ک ها هموالری ندی نحوه را تعریف محلول  تعییا ک

 دهدی شرح را محلولها نرمالیته تعییا نحوه دهدی شرح را محلولها موالرلیته

 :بتواند دیدانشجو با 4

 هم اب شیمیایی لحاظ از را وباز اسید به منتسب ویژگیهای یکند تعریف را باز و اسید به مربوط مفاهیم

 قشن و کند تعریف را بافر یکند بیان را باز و اسید سیستم به طمربو های تعادل انواع ینماید مقایسه

 نوسآری نظریه لوری و و برونشتد و نظریه لوئیس نظریه یدهد شرح باز و اسید تعادل های سیستم در را آن

 زا مثالهایی تکر با را گیری رسوب و انحاللی حاصلضرب یدهد توضید را بازها و اسیدها خصوصیات مورد در

 یکند توصیف شیمیایی تعادالت

 یاییمولکولی،شیم فرمول یبازگوکند را شیمیایی های واکنش با آن رابطه و کند تعریف را استوکیومتری 5

 فرمولی وزن مورد محاساابه چند با را مول و مولکولی وزن چون مفاهیمی یکند مقایسااه باهم را تجربی و

 ام درگیر ترکیبات و نمادها براساس را اییشیمی های معادله ینماید توصیف اتمی  رم و مول براساس

 یدهد انجام را شیمیایی واکنش معادله موازنه یکند ترسیم را ها فرآورده و ها دهنده واکنش  مله

صیف را شیمیایی واکنش سرعت ثابت و سرعت مفاهیم 6  اندازه نحوه و واکنش سرعت معادله یکند تو

 یکند فهرسااات را دو در ه و یک صااافر،در ه در ه واکنش لقبی از واکنش مراتب یکند بازگو را آن گیری

 سرعت بر دما اثر مورد در آرینوس معادله یبرشمرد را واکنش سرعت در زمان و غلظت،دما اثر ویژگیهای

ضید را واکنش صل یدهد شرح را ها واکنش انجام در سرعت کننده تعییا مراحل یدهد تو شا ا  در تلیه لو

 دهدی شرح را دما به تعادل ثابت دهدی وابستگی شرح را شیمیایی تعادل مورد
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 آلی ترکیبات در مو ود مختلف عاملی های برشمردی گروه را(معدنی)غیرآلی و آلی مواد کلی های خصلت 7

 ینماید ترسااایم را آنها عمومی فرمول و کند تعریف را الکیل های گروه و ها الکان یدهد تشاااخی  را

 یبازگونماید را مربوطه خصاااوصااایات با همراه اشاااباع های رباهیدروک نامگذاری مولکولی الگوهای

شباع های هیدروکربا سیم را( سیکلوآلکانها)حلقوی  ا  ییفضا ایزومرهای انواع یکند نامگذاری و نماید تر

 برشمردی را سیکلوهگزان فضایی های کنفورماسیون و انواع وترانس سیس

ص ینامگذار ،نحوهیفرمول عموم 8 صو و  سیس یزومرهایها را بازگوکندی ا ایا ها و آلکآلک یکل اتیو خ

شرح دهدی مکان یداریترانس و پا شک یقطب یواکنش ها سمیآنها را  شکست و ت  دونیمجدد پ لیونحوه 

 می( را ترساااHXهالوژنه) یدیاسااا باتیمعمول آلکا ها با ترک واکنش یدیها را با تکر مثال بازگونما

ش هنگام انجام واکن یلیالکتروف اتیخصوص راتییدر نحوه تغ کفیی قواعد مربوط به قانون مارکوندینما

 یدینما انیآلکا ها را ب ایها در ب

 یبرشاامرد را آروماتیک غیر و آروماتیک ترکیبات خصااوصاایات و نماید تعریف را آروماتیساایتی مفهوم 9

 اکنشو انواع یایدنم بازگو را بنزن حلقه وپایداری رزونانس فرضیه و نماید راترسیم بنزن مولکولی ساختار

یان را کرافتس -فریدل واکنش  مله ما آروماتیک الکتروفیلی  انشاااینی های ید ب  های حالت ینما

 یدهد توضید را بنزن حلقه در واکنش گیری  هت تغییرات و وکاهش اکسایش واکنش ایزومری

 های واکنش انواع یدهد شااارح را آلدهیدها کربونیل گروه وویژگیهای نماید نامگذاری را ها آلدهید انواع 01

 ،( وممنیزی فلز با هالیدها آلکیل)گرینیار معرف واکنش ینماید ترسااایم را آلدهیدها نوکلئوفیلی افزایش

 گروه وویژگیهای نماید نامگذاری را ها کتون انواع یکند ترسااایم مثال باتکر و کتون ها را آلدهیدها با

 واکنش و کند مقایساااه هم با را ها وکتون ها آلدهید نسااابی فعالیت یدهد شااارح را ها کتون کربونیل

  ینماید ترسیم را ها کتون به مربوط نوکلئوفیلی افزایش

سد را آنها عاملی ههای اترها و گروه و ها فنل و ها الکل انواع 00 شنا  ها، الکل ویژگیهای یکند نامگذاری و ب

سیدی قدرت و هیدروژنی پیوند ها و اترها و فنل شخی  را درآنها ا شهای یدهد ت  تهیه و سنتز مختلف رو

ید مثال تکر با را ها فنل و ها الکل  مثال تکر با را ها فنل و ها الکل مختلف های واکنش یبنویسااا

 یبنویسد مثال تکر با را اسیدی های محیط در اتری های پیوند شدن شکسته مکانیسم یبنویسید

 اسایدهای نساابی قدرت یکند نامگذاری را آنها وانواع برشاامرد و آمینی را اساایدی عاملی گروه ویژگیهای 02

 های واکنش یبرشمرد را اسیدها کربوکسیلیک اسیدی قدرت بر موثر بازگو نمایدی عوامل را کربوکسیلیک

ها و  آمیا به مربوط های واکنش انواع یدهد توضاااید مثال تکر با را کربوکسااایلیک اسااایدهای مابیا

 آمیا ویژگیهای کند توصیف را هتروسیکل های آمیا انواع یکند تشرید تکرمثال با را مختلف اسیدهای

 یکند بیان را هتروسیکل های

و  ذب اتمی را بیان کند و طیف های مربوط به آنها را تشخی   IR ،UV  ،NMRابتدائیات تست های  03

 دهدی
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 منابع درسی : 

 می، چارلز مورتیمرشیمی عمو -1

 مبانی شیمی الی ،جان مک موری -2

 :ه ارزشیابی نحو

 و عملیارزشیابی تئوری 

 و فعالیت کالسی ، تکالیفآزمون میان ترم ،پایان ترم

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 نمره 9آزمون میان ترم:

 مرهن 2:غیاب حضور و ،ارائه تحقیق ،فعالیت کالسی شامل کوییز

  نمره 9آزمون پایان ترم :
 

 مقررات : 
 نمره 01حد نمره قبولي : 

 : چهار هفدهم مجموع ساعات کالسي به شرط موجه بودن غیبتدفعات مجاز غیبت در کالس تعداد 
 


