


به نام عالِم بی همتا
مرا گرامي بدارنور فهم و به تاريكي هاي فكر خارج كن مرا از پروردگارا 

پنل محل برگزاری آزمون در هر استان متعاقبا نیمه دوم آبان ماه در 
.قرار خواهد گرفتکاربري داوطلبان 

«الزم به ذکر است برنامه سرفصل بندي تغییري نخواهد داشت»



ینشبموسسهشیمیمجموعهارشدکارشناسیآزمایشیآزمونهای

انجام،بینشعالیآموزشموسسهاصلیهایبرنامهازیکی
کنکوردردانشجویانآمادگیجهتآزمایشیهایآزمون

باراابهتمشبیشترینکهآزمونهایی،استارشدکارشناسی
ینادرتجربهکسببادانشجویانوداشتهاصلیآزمون

خودازارشدکارشناسیآزموندربهتریعملکرد،آزمونها
.دهندمینشان

ازفادهاستبابینششیمیمجموعهتخصصیدپارتمان
باالترینابهاییآزمونشیمیرشتهاساتیدکادرترینمجرب

.میکندبرگزارراکیفیت
.ماستقلبیآرزویشماموفقیت



اندچشم انداز نتایجی است که دوستان شما به آن رسیدهبهترین 



23239388
62802280936

آزمونهای رفع اشکال و حل تست بعد از برگزاری کالس
و بودجه بندی متفاوت و بهينه  ريزی برنامه

های علميهای استاندارد با نظارت گروهآزمون
جمعيت آماری مفيد قابل قبول

ارائه پاسخنامه تشريحي بالفاصله بعد از آزمون
ساعت بعد از آزمون24صدور کارنامه کشوری حداکثر 

شهريه بسيار مناسب در صورت ثبت نام زود هنگام
نشتشابه سواالت آزمون سراسری با آزمون های آزمايشي سال گذشته موسسه بي

جدول ضرایب دروس 







صبح8آذر ساعت 23جمعه (                                        يک چهارم اول)اول  زمونآ

آلیشیمی:تخصصیزبان-موصولیعبارات,ضمایر,مجهولحالتافعال،هایزمان

مرکزبدونمولکولهایوحلقویوخطیمولکولهایدرSوRتعیین)فضاییشیمی،آلکانهاسیکلو،آلکانها
وحذفیهایواکنشدرفضاییکایرال،شیمیمرکزیکازبیشبانوری،مولکولهایکایرال،کایرالیته،فعالیت

وواکنشسرعتبردوستهستهماهیتوساختارتآثیر،SN1،SN2،E1،E2،E1CBواکنش)هالید،آلکیل(افزایشی
هاالکل،(دوستیههستواکنشهایفضاییشیمیوجانشینی،مکانیسمواکنشسرعتبرشوندهخارجگروهساختمان

اترهاو

ولیمولکاوربیتال،هیبریداسیونوکوواالنسیپیوندهایوظرفیتپیوندنظریه،اتمساختار،تقارن

ونپروتوباالنسمولقانون–مزدوجبازهایواسید–آنبهمربوطروابطوتعادلثابتتعریف:1تجزيه
مربوطواصخوبافرها،نمکهاانواع،ضعیفباز،قویباز،ضعیفاسیدقویاسید)–موادبندیدسته–باالنس

هایمحیطدرنتیتراسیو–کربناتخطای–بازواسیدتیتراسیوندرشناساگرها–بازهاواسیدمخلوط-(آنهابه
سازیمحلول–موالریتهونرمالیته–آبیغیر

گزینشضریبودینامیکیگستردهتشخیص،حد،حساسیت،دقت،صحت)شایستگیارقام:دستگاهيتجزيه
XRA،XRFشاملX-Ray–اتمیفلورسانیونشروجذبشاملاتمیتکنیکهای-(پذیری ,XRD اتمیجرمیو,

(4و3و2)نوریهایتکنیکباانمقایسهوجرمیگرهایتجزیهانواع–

...وواندروالسویریال،معادلهحقیقی،وآلایدهگازهایخواص
ترموشیمیوترمودینامیکاولقانون

23239388
62802280936



صبح8دی ساعت  14جمعه (                                          دوم% 25)آزمون دوم 

فیزیکشیمی:تخصصیزبان–وندها

لیک و مشتقات ها ، آلکین ها ، بنزن و واکنش های الکترون دوستی ، آلدئیدها و کتون ها، اسیدهای کربوکسیآلکن 

آنها، آمینها و مشتقات آنها

یسمغناطوایزومری،کوئوردیناسیونعددهای،نامگذاریوکمپلکسهامعرفی،وبازاسید،یونیجامدهای

لکسکمپهایتیتراسیونانواع–کمکیلیگاندتاثیروEDTAرویبرPHتاثیرشاملمتریکمپلکسو:1تجزیه
آبسختیمحاسبه–متری

سفرسانسفوفلورسانسوفتومتریتیتراسیوننمودارهایوآنبهمربوطخطاهایومولکولیجذب:دستگاهی
رامانوIR-(5و6)مولکولی

قانون دوم و سوم ترمودینامیک

23239388
62802280936



صبح8بهمن ساعت 12جمعه (                                  سوم% 25)سوم آزمون

تجزیهشیمی: زبان تخصصی –-قیود, صفات, افعال متوالی , وارونگی , جمالت شرطی 

ی چند حلقه ای، ، آریل هالیدها و واکنشهای هسته دوستی بنزن، مشتقات دو عاملی ، هیدروکربنهای بنزنوئیدفنولها 

واکنشهای پری سیکلی، هتروسیکلها، کربوهیدراتها، آمینواسیدها

سینتیک،الکترونیطیفهای،هاکمپلکسدرپیوندنظریه

جانبیهایواکنشومشترکغیریون–مشترکیون–PHمانندمحیطپارمترهایاثر:شاملرسوب:1تجزیه
-لوریبوکلوئیدیرسوبهای-فاجانزومور-لهاردوتیتراسیون-مشترکیونحضوردرحاللیتمحاسبه–

(هموژنمحیطدرگیریرسوبتکنیک
دتکتورهاانواعوهاگزینموجطولوموجخواص-مولکولیMASSوNMR:دستگاهی

تعادل ها و فازها، خواص محلول های ایده آل و حقیقی ، سینیتیک

23239388
62802280936



صبح8اسفند ساعت 24جمعه  (                               چهارم% 25)چهارم آزمون

شیمی معدنی: زبان تخصصی –حروف اضافه , حروف ربط 

ی و  سنجی جرمی ، طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته، طیف سنجی مادون قرمز، طیف سنجی مرئطیف 
فرابنفش

فلزیآلیشیمی،توصیفیشیمی،کالترها

آمپرومتریبیورومتریولتامتری،آمپکولومتری،والکترولیز،پتانسیومتری،الکتروشیمیبرایمقدمه:الکتروشیمی

کوانتوم و طیف سنجی

23239388
62802280936



صبح8جمعه ساعت -فروردين16-آزمون پنجم

جامع اولآزمون 

صبح8جمعه ساعت -فروردين 30_ششم آزمون 

دومآزمون جامع 

10008529ارسال شیمی به : مشاوره رایگان 


