باسوه تعالی
طرح درس شیوی عووهی:
شواره هفته

هوضوع

شواره جلسه
فصل اول :هقدهه
اول

اول

ػلن ضیوی  /تؼشیف ػلن ضیوی  /ضبخِ ّبی ػلن ضیوی  /هبدُ ٍ اًَاع آى  /خَاظ ٍ
دوم
تغییشات هبدُ ٍ /احذّبی اًذاصُ گیشی  / SIػالئن اتن ّب
فصل دوم :نظریه اتوی (ساختواى اتن)
سبختوبى اتن  /اصَل ًظشیِ اتوی دالتَى  /هذل اتوی سادسفَسد  /رسات ثٌیبدی ٍ /احذ
سوم

جشم اتوی ً / Atomic Mass Unitوبدّب یب ًطبًِ ّبی اتوی  /پبیذاسی ّستِ ًَ /س ٍ

دوم
چهارم

هبّیت دٍگبًِ  /هَاسد ًقض فیضیک کالسیک ً /ظشیِ دٍثشٍی  /اصل ػذمقطؼیت
ّبیضًجشگ  /هذل اتوی ثَس  /ضکل اسثیتبلّب  /خَاظ هغٌبطیسی  /آسایص الکتشًٍی
اتنّب  /سٍش آفجب
فصل سوم :پیوندهای شیویایی

پنجن
سوم

اتنّبی ثیص اص یک الکتشٍى  /دستِّب ،تٌبٍةّب ٍ گشٍُّب  /سٌجص توبیل جزة
ششن
الکتشٍى تَسط اتنّب  /خَاظ تٌبٍثی ػٌبصش  /اًشطی یًَص  /اًشطی الکتشًٍخَاّی /
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الکتشًٍگبتیَی  /ضؼبع اتوی  /خَاظ هَاد  /خَاظ فلضی  /خَاظ ًبفلضی (غیشفلضی) /
خَاظ ضجِ فلضی  /حبلت ثیٌبثیٌی پیًَذ  /قَاػذ فبجبًس  /تؼییي ضکل ٌّذسی
تشکیجبت کٍَاالًسی  /قبػذُ ثٌت  /تئَسی ّبی پیًَذ ضیویبیی
فصل چهارم :هیبریداسیوى و شکل هندسی
هفتن
چهارم

سسن سبختبسّبی لَئیس  /قبػذُ اکتت  /ثبس قشاسدادی  /ػذد اکسبیص  /قَاػذ تؼییي
هشتن
پبیذاستشیي فشم سصًٍبًسی  /پیًَذ کٍَاالًس-کئَسدیٌبًس (پیًَذ داتیَ)
ًظشیِ پیًَذ ٍاالًس ً /ظشیِ اسثیتبل هَلکَلی  /اًَاع پیًَذّب  /پیًَذ یًَی  /اًشطی
ضجکِ  /پیًَذ کٍَاالًسی ّ /یجشیذاسیَى ضکل ٌّذسی هلکَلّب ً /ظشیِ اسثیتبل
نهن

پنجن

هَلکَلی  /آسایص اسثیتبل هَلکَلی /Linear Combination of Atomic Orbitals /
دهن
ًوبد اسثیتبلّب  /دیبگشام اسثیتبل هَلکَلی  /هشتجِ پیًَذ  /آسایص الکتشًٍی هَلکَلی /
LUMO / HOMO

فصل پنجن :هعادالت شیویایی و روابط کوی
یازدهن

هَل  /اتن گشم /هَلکَل گشم  /فشهَل گشم  /جشم هَلکَلی  /فشهَل گشم  /جشم فشهَلی

ششن
دوازدهن

 /هحبسجِ گشهبی ٍاکٌص  /گشهبسٌج  /آًتبلپی  /آًتشٍپی  /اًشطی آصاد گیجس  /قبًَى
ّس
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فصل ششن :گازها
هفبّین  /قبًَى ثَیل  /قبًَى ضبسل  /قبًَى آٍٍاگبدسٍ  /هؼبدلِ ػوَهی گبصّب  /چگبلی
سیسدهن

گبصّب  /فطبسّبی جضئی دالتَى  /قبًَى ًفَر هَلکَلی گشاّبم  /قبًَى صفشم

هفتن
چهاردهن

تشهَدیٌبهیک  /قَاًیي گبص ایذُ آل  /هؼبدلِ حبلت  /ضشیت اًجسبط گشهبیی تشاکن
پزیشی ّوذهب  /گبصّبی حقیقی  /فبکتَس تشاکن پزیشی  /هؼبدالت حبلت ثشای گبص
حقیقی ً /ظشیِ جٌجطی گبصّب  /خَاظ گبصّب
فصل هفتن :جاهدات و هایعات

پانسدهن
هشتن

ًظشیِ جٌجطی  /تجخیش  /فطبس ثخبس ً /قطِ جَشً /قطِ رٍة  /تصؼیذ ً /وَداس حبلت/
شانسدهن
ًقطِ اًجوبد خَاظ هبیؼبت ٍ /یسکَصیتِ  /کطص سطحی
طجقِثٌذی جبهذات  /جبهذات یًَی  /جبهذات کٍَاالًسی  /جبهذات فلضی  /جبهذات
هفدهن

هَلکَلی  /ثلَس  /سلَل ٍاحذ  /اًَاع سبختبسّبی ثلَسی  /سبختبسّبی هکؼجی سبدُ /

نهن
هجدهن

سبختبسّبی هکؼجی هشکضپش  /سبختبسّبی هکؼجی هشاکض ٍجَُ پش  /سبختبسّبی
ضصگَضِای فطشدُ

نوزدهن

ًیشٍّبی ثیي هَلکَلی ً /یشٍّبی دٍقطجی -دٍقطجی ً /یشٍّبی پبضٌذگی (پشاکٌذگی)

دهن
بیستن

الًذى  /هحلَل  /حاللیت  /هحلَل ایذُآل  /هحلَل غیش ایذُآل  /خَاظ جوؼی
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هحلَلّب  /هحلَلّبی کلَئیذی
فصل هشتن :اکسیداسیوى و احیا
بیست و یکن
یازدهن

دسجِ اکسیذاسیَى  /سٍشّبی هَاصًِ  /هفَْم اکیٍاالى گشم  /حل هسبلِ ثش اسبس
بیست و دوم
هفَْم اکیٍاالى گشم
فصل هفتن :ترهوشیوی
بیست و سوم

دوازدهن

هؼشفی هفبّین  /اًشطی داخلی  /آًتبلپی  /ظشفیت گشهبیی  /اًذاصُ گیشی تغییشات اًشطی
بیست و چهارم
داخلی  /هحبسجِ تغییشات آًتبلپی ٍ /اثستگی دهبیی آًتبلپی
فصل نهن :هحلولها
هکبًیسن حل ضذى  /گشهبی اًحالل ّ /یذساتّب  /هحلَلّب ٍ ٍاحذّبی هْن غلظت /
تجذیل ٍاحذّبی غلظت ثِ یکذیگش  /طشص تْیِ هحلَلّب ،جشم اتوی)/ (g/molجشم
بیست و پنجن

هَلکَلی) / (g/molداًسیتِ (  / ) kg/L ،g/mLاًَاع ٍاحذّبی غلظت  /هَالسیتِ )/ (M

سیسدهن
بیست و ششن

ٍ / % V/V / W/V % / W/W %احذّبی قسوت دس قسوت  /سٍش تْیِ هحلَلّبی
هَالس اص تشکیجبت جبهذ  /سٍش تْیِ هحلَلّبی  ppmاص تشکیجبت جبهذ  /سٍش تْیِ
هحلَلّبی هَالس اص تشکیجبت هبیغ  /سٍش تْیِ هحلَلّبی  ppmاص تشکیجبت هبیغ /
ساثطِ سقیق سبصی  /تفبٍت هَالسیتِ ( ٍ )Mفشهبلیتِ( / )Fاثش سقت دس هحلَلسبصی /
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تفبٍت ًشهبلیتِ ٍ هَالسیتِ  /ػیبسسٌجی  /هحلَلّبی الکتشٍلیت  /جبرثِ ثیي یًَی دس
هحلَلّب
فصل دهن :سینتیک و تعادل شیویایی
هفبّین اٍلیِ سیٌتیک ضیویبیی  /هؼبدلِ سشػت یب قبًَى سشػت  /هشتجِ ٍاکٌص /
بیست و هفتن

هکبًیسن ٍاکٌص  /غلظت ٍ سشػت ٍاکٌص ّب ٍ /اکٌصّبی هشتجِ صفش ،یک ٍ دٍ /

چهاردهن
بیست و هشتن

ػَاهل هؤثش ثش ثبثت سشػت  /صهبى ًیوِ ػوش ٍ /اکٌص ّبی یک هشحلِای ً /ظشیِ
ثشخَسد ً /ظشیِ حبلت گزاس  /هؼبدالت سشػت ٍ دهب  /کبتبلیضٍسّب  /کبتبلیضٍسّبی ّوگي
 /کبتبلیضٍسّبی ًبّوگي
ٍاکٌصّبی تؼبدلی  /اًَاع تؼبدلّب  /تؼبدالت ّوگي ٍ ًبّوگي  /ثبثت تؼبدل دس  /اًَاع
ثبثت تؼبدل  /ػَاهل هَثش ثش تؼبدل  /کبسثشد هَاصًِ جشم ٍ ثبس  /هبّیت تؼبدل ضیویبیی

بیست و نهن
پانسدهن

 /تؼییي ثبثت تؼبدل  /تؼبدالت ًبّوگي ٍ دیوبًسیَى  /اصل لَضبتلیِ  /تبثیش غلظت ثش
سی ام
تؼبدالت ضیویبیی  /تبثیش تغییشات فطبس ثش تؼبدالت ضیویبیی  /تبثیش دهب ثش تؼبدالت
ضیویبیی  /الکتشٍلیت ّب  /یًَص آة  /ثبثت ّبی ثبصی  / pH /هحلَلّب  /تبهپَىّب
سی و یکن

فصل یازدهن :اسید و باز

شانسدهن
سی و دوم

ًظشیِ ّبی اسیذ-ثبص  /تؼبسیف اسیذ ٍ ثبص آسًیَس  /هفَْم ثشًٍستذ-لَسی  /قذست
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اسیذّب ٍ ثبصّبی ثشًٍستذ  /اکسیذّبی اسیذی ٍ ثبصی ّ /یذسٍلیض  /قذست اسیذی ٍ
سبختبس هَلکَلی  /اًَاع اسیذّب ّ /یذسیذّبی کٍَاالًسی  /اکسی اسیذّب  /هفَْم
لٍَیس  /اًَاع اسیذّبی لٍَیس  /سیستن حاللی ّ /یذسٍلیض
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