


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

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



بینشمجموعه شیمی موسسهآزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد

انجام ، یکی از برنامه های اصلی موسسه آموزش عالی بینش
جهت آمادگی دانشجویان در کنکور آزمون های آزمایشی 

را با ابهت بیشترین مشکارشناسی ارشد است ، آزمونهایی که 
ین در اکسب تجربه آزمون اصلی داشته و دانشجویان با 

در آزمون کارشناسی ارشد از خودعملکرد بهتری آزمونها، 
.   نشان می دهند

فاده از دپارتمان تخصصی مجموعه شیمی بینش با است
باالترین ا رشته شیمی آزمون هایی بمجرب ترین کادر اساتید 

.را برگزار میکندکیفیت 
.موفقیت شما آرزوی قلبی ماست
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ريزي و بودجه بندي متفاوت و بهينه برنامه
هاي علميهاي استاندارد با نظارت گروهآزمون

جمعيت آماري مفيد قابل قبول
ارائه پاسخنامه تشريحي بالفاصله بعد از آزمون

ساعت بعد از آزمون24صدور كارنامه كشوري حداكثر 
شهريه بسيار مناسب در صورت ثبت نام زود هنگام

تشابه سواالت آزمون سراسري با آزمون هاي آزمايشي سال گذشته موسسه 
بينش

جدول ضرایب دروس 







(دی19جمعه )آزمون اول 

فصلسربدون

آلکان،سیکلو آلکان،شیمی فضایی،آلکیل هالید

ولیمولکاربیتالنظریه،بازواسیدظرفیت،پیوندنظریهاتم،بنیادیخواصاتم،ساختار

وریایکسهایتکنیکاتمی،نشروفلورسانسوجذبشایستگی،ارقامودستگاهیبرایمقدمه
اتمیجرمی

ترموشیمیوترمودینامیکاولقانون،(واندروالسویریال)آنبهمربوطقوانینوگازها

(بهمن10جمعه )آزمون دوم  به همراه مرور آزمون اول 

سرفصلبدون

آلکن و آلکین،الکل و اتر،آلدهید و کتون

رساناهانیمهجامدات،هاینقصیونی،جامداتبلوری،جامداتانواعکارکتر،جدولتقارن،

بازاسیدو،رامانوقرمزمادونمولکولی،فسفرسانسوفلورسانس،مولکولیجذب

قانون دوم و سوم ترمودینامیک 



اسفند1جمعه ( بهمراه مرور آزمون هاي قبلي)سوم آزمون

بدون سرفصل

آروماتیک ها،آمین،فنول

مولکولیاربیتالنظریهوبلورمیداننظریهظرفیت،پیوندنظریهها،کمپلکس

کمپلکسومتری،مولکولیجرمی،هستهمغناطیسیرزونانس

تعادل و فاز، خواص محلولهای ایده آل و حقیقی

اسفند22جمعه (                          بههمراه مرور آزمون هاي قبلي) آزمون چهارم 

شرح سرفصل

بدون سرفصل

اسید کربوکسیلیک و مشتقات،هتروسیکل،آمینو اسید و قند

داخلیواسطهوواسطههایکمپلکسدرالکترونیانتقاال تانواعها،کمپلکسمغناطیسیخواص

سنجیرسوب،هاگزینموجطولودتکتورهاکروماتوگرافی،

سینیتیک



(ارديبهشت3جمعه )-جامع اول-آزمون پنجم به همراه مرور آزمون هاي قبلي

بدون سرفصل

اوربیتال مولکولی،کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

فلزیآلیومعدنیهایواکنشسینتیکوفلزیآلیشیمی

آمپرومتری،بیویآمپرومترکولومتری،والکترولیزپتانسیومتری،بهمربوطهایتکنیککلیهوالکتروشیمی
آمار،سنجیهدایت

کوانتوم و طیف سنجی

(اردیبهشت24جمعه )آزمون ششم 

آزمون جامع دوم



(اردیبهشت31جمعه )آزمون هفتم 

گان آزمون رای
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