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 :درس یکل فیتوص

با عرض سالم ، خیر مقدم به تمامی دانشجویان عزیز ، ترم جدید و سال جدید تحصیلی را خدمتتان تبریک عرض می کنیم.اینک 
 کالس هاي حضوريهمه گیري کرونا امکان برگزاري کالس حضوري با شما عزیزان را داریم ، سعی می کنیم با استفاده از بعد ازکه 

 نظري را به بهترین نحو ممکن خدمتتان ارائه نماییم. 2رس شیمی الی حداکثر تالش خود را بنمائیم تا د

اینجانب و دکتر فرومدي همکار خوب بنده در ترم حاضر مسئولیت تدرس را بعهده داریم.حقیر مسئول درس می باشم و هرگونه 
همگی بخوبی از عهده این درس سوالی درخصوص درس را با بنده مطرح نمائید (البته از طریق نماینده ورودي). امیدوارم که 

برآیند. نکاتی را خدمتتان عرض میکنم که براي موفقیت دراین درس کلیدي است و امیدوارم با درنظر گرفتن این نکات و انجام انها 
 ترم خوب و خاطره انگیزي را پشت سر گذارید.

طالعه کنید و سعی کنید درصورت نیاز به منبع و یا درس را همراه با کالسهاي در تاریخی که ارائه می گردد و در مهلت مقرر م -1
منابع اصلی اعالم شده رجوع نمائید . مبحث ارائه شده توسط همکاران براي یادگیري پایه می باشد و براي یادگیري کامل نیاز به 

به منابع اصلی و ) و مطالعات قبلی شیمی ) و همچنین صرف وقت مناسب جهت رجوع 1اوال زمینه هاي قبلی (درس شیمی آلی (
حل تمرین می باشد.چنانچه هنوز در این موارد اشکاالتی می باشد باید حتما درصدد رفع آن برآیید.اصوال شیمی یک درس پیوسته 
است و هر آنچه را که یاد نگرفته اید االن برایتان مشکل آفرین خواهد شد.سعی ما بر این است که محورهاي اصلی درس را بصورت 

 کنیم ولی یادگیري کامل منوط به رجوع به منابع و حل تمرین می باشد. مفهومی بیان

ها با هدف یادگیري دروس ارائه شده و روشی براي کالساین کالسهاي حل تمرین بصورت برنامه ریزي شده تشکیل میگردد. -2
 الزام پیگیري دروس می باشد. چنانچه از درس عقب بیفتید جبران آن مشکل خواهد بود.

ه متن طرح دوره نهائی که در آخر ترم بعمل می آید انجام می شود (راجع به جزئیات بمیان ترم و  امتحان دوشیابی شما در ارز -3
 .)رجوع کنید

محروم می شوند و چنانچه فردي یک چنین  اتداشته باشند متاسفانه از امکان حضور در امتحان 17/4افرادیکه غیبت بیش از  -4
 بهتر است در مدت مقرر حذف اضطراري نماید.وضعیتی را داشته باشد 

چنانچه درخصوص نحوه ارائه درس مشکالتی وجود داشته باشد آنرا فقط توسط نماینده دانشجویان (یا ورودي) به اینجانب  -5
 گزارش کنید تا قابل بررسی و پیگیري باشد. (امکان پاسخگوئی به سواالت تک تک عزیزان جدا مقدور نمی باشد) .

 اریم با رعایت موارد فوق شاهد موفقیت همگی در این درس باشیم.امیدو

 

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا
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 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 نامگذاري ترکیبات دسته جات مختلف به صور مختلف -1

 توانایی رسم نمودن یک مولکول طبق نامگذاري ارائه شده -2

 واکنشها (با جابجا نمودن صحیح الکترونها)یادگیري مکانیسم کامل  -3

 رعایت ترتیب مناسب و صحیح درست سنتز نمودن ترکیبات مختلف -4

 بکارگیري معرفهاي مناسب براي هر واکنش و ترتیب آنها در سنتزهاي مختلف -5

 تسلط در بکارگیري مکانیسم هاي مختلف در سنتز صحیح ترکیبات ارائه شده -6

 ات براساس ویژگیهاي مختلف (مثل قدرت اسیدي ، قدرت بازي ، واکنش پذیري و غیره )مرتب نمودن ترکیب -7

 یادگیري مفا هیم مختلف ارائه شده در طول درس و بکارگیري بموقع و صحیح آنها در سنتز ترکیبات -8

 

 یادگیري استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید)-(خواهشمند است روش یاددهی :یادگیري -یاددهی هايروش

  سخنرانی تعاملی (پرسش و
پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و 

(... 

 ایفاي نقش  هاي کوچک بحث در گروه
 

 تیهدا یاکتشاف
 شده

ه مسئل حل بر مبتنی یادگیري  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیري
(PBL)          

 

یادگیري مبتنی 
 بر  سناریو

 کالس وارونه

در سامانه نوید  آموزش مجازي
(پادکست، اسالید، جزوه و فایل 
متنی، محتواي چند رسانه اي، 

 فیلم)

 
استفاده از دانشجویان در تدریس (تدریس 

 توسط همتایان)

 موارد سایر بازي
) ببرید نام لطفاً(

------- 

 :درس میتقو

 نام درس

 مسئول درس
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  یادگیري يهاتیفعال
  

و شرح وظایف نام 
 )TAکمک مدرس (

 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه یادگیري-یاددهی روش

خود 
 آزمون

اتاق 
بحث 
 (فروم)

  تکلیف

   ____________
_ 

19/06/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

 باتیترک
 یرعطری،غیعطر

 )1(یو ضد عطر

1 

   ____________
_ 

21/06/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

ترکیبات 
عطری،غیرعطری 

 )2و ضد عطری(

2 

   ____________
_ 

28/06/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 3 )1حل تمرین ( یمیابراه

   ____________
_ 

02/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

واکنش های 
-الکتروفیلی
جانشینی 

 )1عطری(

4 

   ____________
_ 

04/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

واکنش های 
-الکتروفیلی
جانشینی 

 )2عطری(

5 

   ____________
_ 

09/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 6 آرن ها یمیابراه

   ____________
_ 

11/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 7 )2حل تمرین( یمیابراه

   ____________
_ 

16/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 8 )1آلدئید و کتونها ( یمیابراه

   ____________
_ 

18/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 9 )2آلدئید و کتونها ( یمیابراه

   ____________
_ 

23/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 10 )3حل تمرین( یمیابراه

   ____________
_ 

25/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

واکنشهای  
 )1تراکمی (

11 

   ____________
_ 

30/07/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

واکنشهای  
 )2تراکمی (

12 

   ____________
_ 

02/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

واکنشهای  
 )3تراکمی (

13 

   ____________
_ 

07/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 14 )4حل تمرین( یمیابراه

   ____________
_ 

09/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

اسیدهای 
 )1کربوکسیلیک(

15 

   ____________
_ 

14/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

اسیدهای 
 )2کربوکسیلیک (

16 
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   ____________
_ 

16/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 یمیابراه

اسیدهای 
 )3کربوکسیلیک (

17 

   ____________
_ 

21/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 18 )5حل تمرین( یمیابراه

   ____________
_ 

23/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 19 )1آمین ها ( یمیابراه

   ____________
_ 

28/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 20 )2آمین ها ( یمیابراه

   ____________
_ 

30/08/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 21 )3آمین ها ( یمیابراه

   ____________
_ 

05/09/14 حضوری
01 

دکتر سادات 
 22 )6حل تمرین( یمیابراه

   ____________
_ 

07/09/14 حضوری
01 

دکتر 
 23 )1فنل ها ( فرومدی

   ____________
_ 

12/09/14 حضوری
01 

دکتر 
 24 )2فنل ها ( فرومدی

   ____________
_ 

14/09/14 حضوری
01 

دکتر 
 25 )7حل تمرین( فرومدی

   ____________
_ 

19/09/14 حضوری
01 

دکتر 
 فرومدی

آریل ها الید ها 
)1( 

26 

   ____________
_ 

21/09/14 حضوری
01 

دکتر 
 فرومدی

آریل ها الید ها 
)2( 

27 

   ____________
_ 

26/09/14 حضوری
01 

دکتر 
 28 )8حل تمرین( فرومدی

   ____________
_ 

28/09/14 حضوری
01 

دکتر 
 فرومدی

عطری ترکیبات 
 )1چند حلقه ای(

29 

   ____________
_ 

03/10/14 حضوری
01 

دکتر 
 فرومدی

ترکیبات عطری 
 )1چند حلقه ای(

30 

   ____________
_ 

05/10/14 حضوری
01 

دکتر 
 31 )9حل تمرین( فرومدی

   ____________
_ 

10/10/14 حضوری
01 

دکتر 
 32 )1هتروسیکل ها( فرومدی

   ____________
_ 

12/10/14 حضوری
01 

دکتر 
 33 )2هتروسیکل ها( فرومدی

 

 

  دانشجو:  یابیارز روش
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 نام درس

 . نمرهزمآ
 نام مسئول درس

فعالیت 
هاي 

 یادگیري
(تکالیف، 

فروم، 
خودآزمون

( 

پروژ
 ه

  کوئیز میان ترم پایان ترم

سامان
ه 

 آزمون

شفاهی
/ 

 عملی

سامان کتبی
ه 

 آزمون

شفاهی
/ 

 عملی

سامان کتبی
ه 

 آزمون

شفاهی
/ 

 عملی

کتب
 ي

سهم     %67   %33    
 نمره

توسط     
آموز
ش 

اعالم 
می 
 گردد

هماهنگی   
با 

دانشجوی
 ان

زمان    
برگزار

 ي

 توضیحات:

ذکر نمایید. (مواردي چون نمره آزمون، براي هر استاد به صورت جداگانه بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 
  پیش بینی شده)حضور و غیاب در کالسهاي آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهاي 

 با عالمت * مشخص گردد. آزمون)، سامانه کتبی، شفاهی/عملیآزمون (نوع برگزاري 

 درج گردد که سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به کدام یک از اساتید است. وضیحاتت قسمتدر 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

 :کتب) الف      

 بوید –آخرین ترجمه کتاب شیمی آلی موریسون  -1
 آخرین ترجمه شیمی آلی مک موري -2
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 :مقاالت) ب      

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


