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پیشگفتار:
شیمی آلی یکی از چهار درس پایه رشته شیمی است که در سه ترم تحصیلی ارائه میشود .رشتههای تحصیلی
دیگر از جمله مهندسی شیمی ،مهندسی نساجی ،مهندسی نفت ،علوم پزشکی ،علوم دارویی ،زیست شناسی،
صنایع غذایی و  ...نیز این درس را در یک ترم تحصیلی ارائه میدهند .دانشجویان این رشتهها یا با منایع حجیم و
چند جلدی مواجه هستند ،یا با منابعی که به دلیل فشردگی زیاد برخی از مطالب کلیدی و مهم حذف شده اند.
تالش مولفان کتاب حاضر بر این بوده است که با توجه به تجارب خود در زمینه تدریس و تالیف کتاب ،مجموعهای
در اختیار استادان و دانشجویان قرار دهند که عالوه بر جامع بودن مطالب در حجم مناسبی تنظیم شده باشد .این
کتاب در  51فصل نگاشته شده است که استادان و مدرسان گرامی میتوانند بنا به رشته تحصیلی دانشجویان
برخی از فصلهای آن را حذف نمایند .از ویژگیهای این کتاب عالوه بر نثری روان و سلیس ،میتوان به نحوه ورود
به هر فصل به منظور جذب و آماده کردن خواننده به موضوع مربوط ،ارائه تمرینهای حل شده و مسائل حل نشده
متنوع در هر فصل اشاره کرد .امید است کتاب حاضر بتواند نظر آن دسته از دانشجویان رشته شیمی را که مایل
به مطالعه شیمی آلی از متنی جامع و فشرده هستند و نیز نظر سایر دانشجویان رشتههایی که درس شیمی آلی

را در یک ترم تحصیلی میگذرانند برآورده سازد .از استادان و مدرسان نیز تقاضا میشود با ارائه پیشنهادهای خود،
ما را در اصالح ویرایشهای بعدی یاری رسانند.
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