
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 دانشجویان مخاطبان:                                                                1 آلی شیمی عنوان درس : 
 79بین الملل  پردیس 

یکشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                            5/1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(    
11-11 

 دکتر آرمین دادگر (             مدرس:18تا  11یکشنبه،زمان ارائه درس:   )
 درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 نقش کربن  تیو اهم یآل یمیان با شیدانشجو ییآشنا -1

 پ با آلکان ها انیدانشجو ییآشنا -2
 آلکان ها یان با واکنش هایدانشجو ییآشنا -3
 ییفضا یمیان با شیدانشجو ییآشنا  -4
 یی فضا یمیان با شیدانشجو ییآشنا -5
 یی فضا یمیان با شیدانشجو ییآشنا -6
 آشنایي دانشجویان با آلکیل هالیدها -7
 در آلکیل هالیدها یهسته دوست ینیجانش سمیآشنایي دانشجویان با مکان -8
 دهایهال لیدر آلک یهسته دوست ینیجانش سمیبا مکان انیدانشجو ییآشنا -9

 حل تمرین -11
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 هدف کلی جلسه اول:

 نقش کربن  تیو اهم یآل یمیآشنایي دانشجویان با ش -1

 اهداف ویژه جلسه اول:
 تیو اهم یآل یمیبا ش ییالف: آشنا

 یآن در داروساز تیاهم
 یویو الکترونگات یو مولکول یاتم یاتم ها، ارتباط ها یبر ساختار الکترون ی: مرورب
  یکوواالنس یوندهایبا پ یی: آشناپ
 یونقش آن در اشکال مولکول ونیداسیبری: هت
 یرزونانس یرسم ساختارها یی: مفهوم رزونانس و تواناث
 

 :دومهدف کلی جلسه 

 با آلکان ها  انیدانشجو ییآشنا -1

 
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 
 و فرمول کلي آلکان ها فیتعر -الف
 نام گذاري آیوپاک  -ب
 خواص فیزیکي -ج
 موارد استفاده آلکان ها  -د
 بوتان-اتان یکنفورماسیون ها یبررس –ه
  

 :سومهدف کلی جلسه 

 آلکان ها  یآشنایي دانشجویان با واکنش ها -1

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 واکنش سوختن  -الف
  سمیمکان یبررس -هالوژن دار شدن -ب

 :چهارمهدف کلی جلسه 



 

  ییفضا یمیآشنایي دانشجویان با ش -1

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 فعالیت نوري  یمعرف -الف
 کایرالیته  فیتعر -ب
 ایزومرهاي فضایي یمعرف -ج
 با انانتیومرها  ییآشنا -د
 ایزومرهاي هندسي  -ه

 :پنجمهدف کلی جلسه 

  ییفضا یمیآشنایي دانشجویان با ش -1

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 مولکول هاي داراي دو مرکز کایرال  -الف
 مزو بیدیاستومرها و ترک -ب
 ( با استفاده از قواعد کان، اینگولد، پرلوگ S(  و )Rتعیین ) -ج 

 :ششمهدف کلی جلسه 

  ییفضا یمیآشنایي دانشجویان با ش -1

 
 :ششماهداف ویژه جلسه 

 با مخلوط هاي راسمیک  ییآشنا -لفا
 طرح هاي فیشر -ب
 جداسازي انانتیومرها  -و

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 آشنایي دانشجویان با آلکیل هالیدها  -1

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 و فرمول کلي آلکیل هالیدها  فیتعر -الف
 قطبیت و واكنش پذیرى  -ب
 نام گذاري  -ج
 كاربردها  -د
 و روش هاي تهیه  خواص فیزیکي -ه
 ( بیو معا ایواكنشگرهاي گرینیارد )مزا یمعرف -و
 تهیه و استفاده در واکنش ها -ز

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 در آلکیل هالیدها  یهسته دوست ینیجانش سمیآشنایي دانشجویان با مکان -1

 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 جانشیني هسته دوستي  یبا واکنش ها ییآشنا -الف
 نمودارهاي انرژي آن ها  یو بررس SN2و  SN1مكانیسم هاي   یمعرف -ب

 :نهمهدف کلی جلسه 

  دهایهال لیدر آلک یهسته دوست ینیجانش سمیبا مکان انیدانشجو ییآشنا -1

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 SN2و SN1دوست در   -اثر قدرت هسته یبررس -الف
 اثرات حالل  یبررس -ب
 اثر گروه ترك كننده  -ث
 اثر ساختار مواد اولیه  -د
  SN2و  SN1شیمي فضایي  -ه
 SN1نوآرایي در  -و
 SN2و  SN1 سهیمقا -ز

 :دهمهدف کلی جلسه 

 رفع اشکال  -1

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 حل برخي از مسائل
  

 
 



 در پایان دانشجو قادر باشد
 داشته باشد.رفتار و خصوصیات کربن و واکنش های آن در ساختار های آلی درک صحیحی از 

 منابع:

 Organic Chemistry by John E. McMurry 9th Edition 

 Organic Chemistry: Structure and Function by K. Peter C. Vollhardt and Neil 
E. Schore 6th Edition 

 Organic Chemistry by Leroy G. Wade 9th Edition  
 روش تدریس: •

 .باشد يم پرسش و پاسخ  و  تخته وایت برد ،ید ،استفاده از اسل يدرس به صورت سخنران ینا
 

 وسایل آموزشی :
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 31/11-31/8 5/9/98 41 تشریحی ترم آزمون میان 

آزمون پایان 
 ترم

 31/11-31/8 11/11/98 41 تشریحی

حضور فعال در 
 کالس

پرسش و 
 پاسخ

21   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 اس شده و مشاركت فعال در بحثهیحضور منظم در جلسات، گوش فرا دادن به مباحث تدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 



 

 


