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  داروسازي اي حرفه دکتري مسو ترم دانشجویان: مخاطبان                        2 آلی شیمی: درس عنوان

 عمومی شیمی: نیاز پیش درس                         نظري واحد 3: واحد نوع و تعداد

 ها      دوشنبه 02-01 :مشاوره ساعت       01-01ها ، دوشنبه8-01ها یکشنبه :درس ارائه زمان

 واحد( 2، 01-01)جلسه آبادي علی علیرضا دکتر: مدرس 

 

هاي عاملی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی ترکیبات آلی مختلف گروه با دانشجویان آشنایی :درس کلی هدف

هاي سنتز آلکیل هالیدها، هاي آنها، همچنین آشنایی با روشها و واکنشها، آلکیننظیر آلکیل هالیدها، آلکن

 هاها، آلکینآلکن

 

 :جلسات کلی اهداف

 دوستی هسته جانشینی هايواکنش در حالل نقش .0

 هالیدهاآلکیل سنتز هايروش .2

 هالیدهاآلکیل هايواکنش .3

 هالیدهاآلکیل هايواکنش .1

  هاالکل نامگذاري .5

 هاالکل سنتز هايروش .1

 هاالکل هايواکنش .1

 اترها گسست واکنش اترها، سنتز هايروش .8

 ترانس و سیس ایزومري آلکنها، نامگذاري .9

 آلکنها هايواکنش .01

 آلکنها سنتز هايروش .00

 ... و هاواکنش انها،دي .02

 ... حذفی، افزایشی، هايواکنش در فضایی شیمی .03

 ... حذفی، افزایشی، هايواکنش در فضایی شیمی .01

 آلکینها نامگذاري .05

 آلکینها هايواکنش .01
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 آلکینها سنتز هايروش .01

 جلسه هر کلی اهداف تفکیک به رفتاري ویژه اهداف

 اول جلسه

 دوستی هسته جانشینی هايواکنش در حالل نقش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 هال پروتیک و آپروتیک را نام ببرد.حالل -0-0

 هاي جانشینی هسته دوستی را توضیح دهد.هاي پروتیک و آپروتیک در واکنشتفاوت کاربرد حالل -0-2

 هاي پروتیک و آپروتیک را توضیح دهد.عملکرد حاللمکانیسم  -0-3

 دوم جلسه

 هالیدهاهاي سنتز آلکیلروش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 ها و ... را توضیح دهد.هاي سنتز آلکیل هالیدها از ترکیبات مختلف نظیر آلکانها، الکلروش -2-0

 واکنش جانشینی رادیکالی را شرح دهد.  -2-2

 محدودیت روش جانشینی رادیکالی را شرح دهد. -2-3

 آلکیل هالیدهاي مختلف را نامگذاري نماید. -2-3

 سوم جلسه

 هالیدهاهاي آلکیلواکنش :کلی هدف

 :ویژه اهداف
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 .باشد قادر دانشجو پایان در

 شرح دهد.دوستی را هاي جانشینی هستهانواع واکنش -3-0

 مفهوم کربوکاتیون را توضیح دهد. -3-2

 ها را توضیح دهد.پایداري و نوآرایی کربوکاتیون -3-3

 هاي جانشینی هسته دوستی بداند.هالیدهاي مختلف را از نظر شرکت در واکنشتفاوت آلکیل -3-1

 مفاهیم هسته دوستی و گروه ترک کننده را شرح دهد. -3-5

 ه خوب را بشناسد.هاي ترک کنندگروه -3-1

 چهارم جلسه

 هالیدهاهاي آلکیلواکنش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 هالیدها سنتز نماید.ها، استرها و ... را با استفاده از آلکیلها، تیولها، اترها، آمینترکیبات مختلف از قبیل الکل -0

 از ترکیبات فوق را توضیح دهد. مکانیسم واکنش تبدیل آلکیل هالیدها به هریک -2

 پنجم جلسه

 هانامگذاري الکل :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 هاي مختلف را بر اساس آیوپاک نامگذاري نماید.الکل -5-0

 ها را بداند.خصوصیات فیزیکوشیمیایی الکل -5-2

 را شرح دهد. هانی در الکلژمفهوم پیوند هیدرو -5-3
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 ششم جلسه

 هاالکل هاي سنتزروش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

ها، واکنشگر گرینیار و ... سنتز هالیدها، آلکنهاي مختلف را با استفاده از ترکیبات آلی نظیر آلکیلالکل -1-0

 نماید.

 هاي فوق را شرح دهد.مکانیسم هریک از واکنش -1-2

 هفتم جلسه

 هاالکل هايواکنش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

ها، آلدهیدها، اسیدهاي کربوکسیلیک و ... تبدیل هالیدها، کتونها را به سایر ترکیبات آلی نظیر آلکیلالکل -1-0

 نماید.

 انواع ترکیبات اکسنده و تفاوت و کاربرد هر یک را بداند. -1-2

 هشتم جلسه

 سنتز اترها، واکنش گسست اترهاهاي روش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی اترها را شرح دهد. -8-0

 هاي سنتز اترها را شرح دهد.روش -8-2
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 واکنش گسست اترها توسط اسیدهاي غلیظ را توضیح دهد. -8-3

 نهم جلسه

 ترانسنامگذاري آلکنها، ایزومري سیس و  :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 ها را شرح دهد.خصوصیات فیزیکوشیمیایی آلکن -9-0

 مفهوم ایزومر هندسی و ایزومرهاي سیس و ترانس را شرح دهد. -9-2

 هاي مختلف را بر اساس آیوپاک نامگذاري نماید.آلکن -9-3

 دهم جلسه

 هاي آلکنهاواکنش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 واکنش افزایشی الکتروندوستی را شرح دهد. -01-0

 را توضیح دهد.ها به آلکنها و ... هاي افزایش اسیدها، آب، هالوژنواکنش -01-2

 جهتگیري مارکونیکوف در واکنش افزایش الکتروندوستی را شرح دهد.  -01-3

 ها را شرح دهد.رادیکالی در آلکنهاي جانشینی رادیکالی و افزایشی واکنش -01-1

 را شرح دهد. ها نظیر ازون کافت، تشکیل دیول و ...هاي آلکنسایر واکنش -01-5

 یازدهم جلسه

 آلکنهاسنتز هاي شرو :کلی هدف
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 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 را توضیح دهد. E2و  E1هاي حذفی انواع واکنش -00-0

 شرح دهد. قاعده زایتسف را -00-2

 هاي حذفی بداند.پذیري در واکنشهالیدها را از نظر واکنشتفاوت انواع آلکیل -00-3

 واکنش آبگیري از الکلها را شرح دهد. -00-3

 هاي حذفی را توضیح دهد.نقش کربوکاتیون در واکنش -00-1

 دوازدهم جلسه

 ها و ...انها، واکنشدي :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 ها را شرح دهد.انپذیري دي واکنش -02-0

 ح دهد.توضیرا  2،0و  1،0واکنش افزایش تفاوت  -02-2

 آلدر و جهتگیري آن را شرح دهد.-واکنش دیلز -02-3

 سیزدهم جلسه

 هاي افزایشی، حذفی، ...شیمی فضایی در واکنش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 هاي فضاگزین و فضاویژه را شرح دهد.واکنش -03-0
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 هاي افزایشی را شرح دهد.نقش شیمی فضایی در واکنش -03-2

 چهاردهم جلسه

 هاي افزایشی، حذفی، ...شیمی فضایی در واکنش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 هاي حذفی را شرح دهد.نقش شیمی فضایی در واکنش -03-0

 پانزدهم جلسه

 هانامگذاري آلکین :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 ها را ذکر کند.خصوصیات فیزیکوشیمیایی آلکین -05-0

 هاي مختلف را بر اساس آیوپاک نامگذاري نماید.آلکین -05-2

 شانزدهم جلسه

 هاهاي آلکینواکنش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 هاي هسته دوستی و افزایشی را شرح دهد.ها نظیر واکنشهاي آلکینواکنش -01-0

 ها را شرح دهد.واکنش احیاء آلکین -01-2

 هفدهم جلسه
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 هاهاي سنتز آلکینروش :کلی هدف

 :ویژه اهداف

 .باشد قادر دانشجو پایان در

 ها را سنتز نماید.با استفاده از ترکیبات مختلف آلکین -01-0
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 ( نظري1عنوان درس: شیمی آلی )

 آباديدکتر علیدکتر ادیبی، مدرس:     دانشکده داروسازيمحل برگزاري:  

 عنوان درس ساعت تاریخ ایام هفته جلسه

 هانامگذاري آلکان 8-01 20/1/95 یکشنبه 1

 مفهوم کانفورماسیون 8-01 28/1/95 یکشنبه 2

 هاي سنتز آلکانهاها و روشواکنش 01-01 29/1/95 دوشنبه 3

 نامگذاري سیکلوآلکانها 8-01 1/1/95 یکشنبه 4

 کانفورماسیون در سیکلوآلکانها، ایزومري سیس و ترانس 01-01 951//5 دوشنبه 5

 هاي سیکلوآلکانهاواکنش 8-01 951//00 یکشنبه 6

 نوريشیمی فضایی، مفهوم کایرالیته، ایزومري  01-01 02/1/95 دوشنبه 7

 تعیین پیکربندي مراکز کایرال 8-01 08/1/95 یکشنبه 8

 هاي شیمیایی درترکیبات کایرالواکنش 01-01 09/1/95 دوشنبه 9

 هاي جانشینی هسته دوستینقش حالل در واکنش 8-01 25/1/95 یکشنبه 11

 هالیدهاهاي سنتز آلکیلروش 01-01 951//21 دوشنبه 11

 هالیدهاهاي آلکیلواکنش 8-01 2/8/95 یکشنبه 12

 هالیدهاهاي آلکیلواکنش 01-01 958//3 دوشنبه 13

 ها نامگذاري الکل 8-01 9/8/95 یکشنبه 14

 هاهاي سنتز الکلروش 01-01 01/8/95 دوشنبه 15

 هاهاي الکلواکنش 8-01 01/8/95 یکشنبه 16

 اترها هاي سنتز اترها، واکنش گسستروش 01-01 01/8/95 دوشنبه 17

 نامگذاري آلکنها، ایزومري سیس و ترانس 8-01 958//23 یکشنبه 18

 هاي آلکنهاواکنش 01-01 21/8/95 دوشنبه 19

 هاي سنتز آلکنهاروش 01-01 0/9/95 دوشنبه 21

 ها و ...انها، واکنشدي 8-01 1/9/95 یکشنبه 21

 افزایشی، حذفی، ...هاي شیمی فضایی در واکنش 8-01 01/9/95 یکشنبه 22

 هاي افزایشی، حذفی، ...شیمی فضایی در واکنش 01-01 05/9/95 دوشنبه 23

 نامگذاري آلکینها 8-01 20/9/95 یکشنبه 24

 هاي آلکینهاواکنش 01-01 22/9/95 دوشنبه 25

 هاي سنتز آلکینهاروش 8-01 28/9/95 یکشنبه 26
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نام و امضا مسئول                    :گروه مدیر امضاي و نام                       : مدرس امضاي و نام EDO دانشگاه:    

:ارسال تاریخ                                  : ارسال تاریخ                                 : تحویل تاریخ  

 


