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 بهذاضت دانطکذه

 ترهی قبلب نگبرش طرح درس

 حرفه ایدانطجویبى کبرضنبسی ههنذسی بهذاضت  هخبطببى:         ضیوی تجسیهػنواى درس: 

 واحذ ػولی 1واحذ نظری و  2 واحذ: تؼذاد

 12تب  9یکطنبه هب از سبػت ضنبه هب و  سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر:

   98-99 دومنیوسبل                       11/12تب  11/8 سبػت هبسه ضنبهزهبى ارائه درس: 

 هیتجس یویض یتخصص یدکتر، روح اهلل حیذری هذرس:

 ضیوی ػووهی )هؼذنی و آلی( درس و پیص نیبز:

 

 هذف کلی درس:

 گیشی تشکیجبت ضیویبییضٌبسبیی ٍ اًذاصُّبی آضٌبیی داًطجَیبى ثب سٍش

 هذف(هذاف کلی جلسبت : )جهت هر جلسه یک ا

 آضٌبیی ثب ًقص ضیوی تجضیِ دس سبیش ػلَم -1

 آضٌبیی ثب خغبّب دس تجضیِ ضیویبیی -2

 آضٌبیی ثب سٍش ّبی ٍصًی تجضیِ -3

 آضٌبیی ثب سٍش ّبی تیتشسٌجی  -4

 آضٌبیی ثب ضیوی هحلَل آثی -5

 1 آضٌبیی ثب تیتشاسیَى ّبی سسَثی -6

 2 یسسَث یّب َىیتشاسیثب ت ییآضٌب -7

 آضٌبیی ثب تیتشاسیَى اسیذ ٍ ثبص قَی -8

 آضٌبیی ثب تیتشاسیَى اسیذ ٍ ثبص ضؼیف -9

 آضٌبیی ثب هحلَل ّبی ثبفش -10

 1سیستن ّبی پیچیذُ  َىیتشاسیتآضٌبیی ثب  -11

 2 ذُیچیپ یّب ستنیس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب -12

 تیتشاسیَى اسیذّب ٍ ثبصّبی چٌذ ػبهلی ثب ییآضٌب -13

 ثبص-آضٌبیی ثب کبسثشد تیتشاسیَى ّبی اسیذ -14

 کسآضٌبیی ثب ٍاکٌص ّبی تطکیل کوپل -15

 آضٌبیی ثب تیتشاسیَى ّبی تطکیل کوپلکس -16

 جوغ ثٌذی هغبلت ٍ سفغ اضکبل -17

 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 هذف کلی جلسه اول:

 ػلَم شیدس سب ِیتجض یویثب ًقص ض ییآضٌب

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 آضٌبیی ثب هشاحل تجضیِ کوی -1

 آضٌبیی ثب عجقِ ثٌذی سٍش ّبی تجضیِ -2

 طجو قبدر ببضذدان بىیدر پب

 یک تجضیِ کوی سا ثیبى ًوبیذ. هشاحل  -1
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 یک ًوًَِ سٍش تجضیِ اسائِ دّذ. ثشای آًبلیض -2

 

 :دوم هذف کلی جلسه

 ییبیویض ِیثب خغبّب دس تجض ییآضٌب

 دوم: اهذاف ویژه جلسه

 آضٌبیی ثب اًَاع خغبّب ٍ هٌبثغ ایجبد کٌٌذُ آًْب -1

 ٍ ّوچٌیي ثشآٍسد هیضاى خغب آضٌبیی ثب سٍش ّبی حزف ٍ ثِ حذاقل سسبًذى خغبّب -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیدر پب

 ًوبیذ.ضٌبسبیی سا  ِیتجض کیاًَاع خغبّب دس  -1

 تَاًبیی ثکبسگیشی سٍش هٌبست ثشای کبّص ٍ ثشآٍسد خغب سا داضتِ ثبضذ.  -2

 

 :سوم هذف کلی جلسه

 ِیتجض یٍصً یثب سٍش ّب ییآضٌب

 سوم: اهذاف ویژه جلسه

 ٍ کبسثشد آًْب ی ٍ تجخیشآضٌبیی ثب سٍش ّبی سسَة گیش -1

 آضٌبیی ثب خَاظ سسَة ّبی هٌبست ثشای تجضیِ کوی -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیدر پب

 ثب استفبدُ اص سٍش ّبی ٍصًی ثتَاًذ یک تجضیِ کوی سا اًجبم دّذ. -1

 ٍیژگی ّبی یک سسَة هٌبست جْت تجضیِ کوی سا ثیبى کٌذ. -2

 

 :چهبرم هذف کلی جلسه

 یتشسٌجیت یثب سٍش ّب ییآضٌب

 چهبرم: هذاف ویژه جلسها

 آضٌبیی ثب اغغالحبت تیتشاسیَى -1

 آضٌبیی ثب سٍش اًجبم تیتشاسیَى حجوی ٍ ٍصًی -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیدر پب

 اجضائ یک سٍش تیتشاسیَى سا رکش ًوبیذ. -1

 ثب استفبدُ اص دادُ ّبی تیتشاسیَى غلظت ًوًَِ هجَْل سا هحبسجِ کٌذ.  -2

 

 :پنجن هذف کلی جلسه

 یهحلَل آث یویثب ض ییآضٌب

 پنجن: اهذاف ویژه جلسه

 آضٌبیی ثب تشکیت ضیویبیی هحلَل ّبی آثی -1

 آضٌبیی ثب اًَاع تؼبدالت ضیویبیی -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیدر پب

 .هحلَل ّبی آثی سا ثشاسبس تشکیت ضیویبیی دستِ ثٌذی کٌذ -1

 ثب استفبدُ اص تؼبدالت ضیویبیی غلظت اجضائ دس حبل تؼبدل سا هحبسجِ کٌذ. -2
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 :ضطن کلی جلسههذف 

 1 یسسَث یّب َىیتشاسیثب ت ییآضٌب

 ضطن: اهذاف ویژه جلسه

 آضٌبیی ثب هٌحٌی ّبی تیتشاسیَى دس سٍش ّبی ًقشُ سٌجی -1

 آضٌبیی ثب سٍش هَس -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیدر پب

 ثب استفبدُ اص دادُ ّبی تیتشاسیَى هٌحٌی تیتشاسیَى سا سسن کٌذ. -1

 َى غلظت ًوًَِ هجَْل سا هحبسجِ کٌذ. ثب استفبدُ اص ًقغِ پبیبًی تیتشاسی -2

 

 :هفتن هذف کلی جلسه

 2 یسسَث یّب َىیتشاسیثب ت ییآضٌب

 هفتن: اهذاف ویژه جلسه

 آضٌبیی ثب سٍش ٍلْبسد -1

 آضٌبیی ثب کبسثشد هحلَل ّبی استبًذاسد ًقشُ ًیتشات -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیدر پب

 ذسٍش ٍلْبسد سا ثشای تؼییي غلظت ّبلیذّب استفبدُ ًوبی -1

 تَسظ تیتشاسیَى تؼییي کٌذ تشاتیاستبًذاسد ًقشُ ً یهحلَل ّبغلظت اًَاع آًیًَْب سا ثب استفبدُ اص  -2

 

 :هطتن هذف کلی جلسه

 یٍ ثبص قَ ذیاس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب

 هطتن: اهذاف ویژه جلسه

 ثبص-آضٌبیی ثب هحلَل ّبی استبًذاسد ٍ ضٌبسبگشّب ثشای تیتشاسیَى اسیذ -1

 ی تیتشاسیَى اسیذ ٍ ثبص قَیآضٌبیی ثب سسن هٌحٌ -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیدر پب

 ثبص هحلَل استبًذاسد ٍ ضٌبسبگش هٌبست اًتخبة ًوبیذ-ثشای اًَاع تیتشاسیَى اسیذ -1

 غلظت ًوًَِ هجَْل سا ثب استفبدُ اص دادُ ّبی تیتشاسیَى هحبسجِ کٌذ. -2

 

 :نهن هذف کلی جلسه

 فیٍ ثبص ضؼ ذیاس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب

 نهن: ژه جلسهاهذاف وی

 یثبص قَضؼیف ثب  ذیاس َىیتشاسیت یثب سسن هٌحٌ ییآضٌب -1

 یقَ اسیذثب  فیضؼ ثبص َىیتشاسیت یثب سسن هٌحٌ ییآضٌب -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیدر پب

 ثب استفبدُ اص دادُ ّبی تیتشاسیَى غلظت اسیذ ضؼیف سا هحبسجِ کٌذ -1

 سجِ کٌذسا هحب فیضؼ ثبصغلظت  َىیتشاسیت یثب استفبدُ اص دادُ ّب -2
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 :دهن هذف کلی جلسه

 ثبفش یثب هحلَل ّب ییآضٌب

 دهن: اهذاف ویژه جلسه

 آضٌبیی ثب اًَاع ثبفشّب ٍ خَاظ آًْب -1

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 ثبفش غلظت اجضائ ثبفش سا هطخع کٌذ  pHثب استفبدُ اص  -1

 

 دهن:یبزجلسه  یهذف کل

 1 ذُیچیپ یّب ستنیس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب

 دهن:یبزجلسه  ژهیو اهذاف

 سیستن ّبی پیچیذُ ضبهل اسیذّبی قَی ٍ ضؼیف یب ثبصّبی قَی ٍ ضؼیفآضٌبیی  -1

 ٍ ثبصّبی چٌذ ػبهلی باسیذّ آضٌبیی ثب -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیپب در

1-  pH سا هحبسجِ کٌذ. فیٍ ضؼ یقَ یثبصّب بی فیٍ ضؼ یقَ یذّبیضبهل اس ذُیچیپ یّب ستنیس 

2- pH سا هحبسجِ کٌذ. یچٌذ ػبهل یٍ ثبصّب ذّبیاس 

 

 :زدهندواجلسه  یهذف کل

 2 ذُیچیپ یّب ستنیس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب

 :زدهندواجلسه  ژهیاهذاف و

 آضٌبیی ثب گًَِ ّبی آهفَتش -1

 سسن هٌحٌی تیتشاسیَى گًَِ ّبی آهفَتش -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیپب در

1- pH .هحلَل ّبی حبٍی گًَِ ّبی آهفَتش سا هحبسجِ ًوبیذ 

 

 سدهن:سیجلسه  یهذف کل

 یچٌذ ػبهل یٍ ثبصّب ذّبیاس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب

 سدهن:سیجلسه  ژهیو اهذاف

 ثشای اسیذّبی چٌذ ػبهلی َىیتشاسیت یسسن هٌحٌ -1

 سسن هٌحٌی تیتشاسیَى ثشای ثبصّبی چٌذ ػبهلی -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیپب در

 آى حذس ثضًذ pHسا ثب تَجِ ثِ  یچٌذ پشٍتًَ ذیهحلَل اس یجیتقش تیتشک -1

 

 دهن:چهبرجلسه  یذف کله

 ثبص-ذیاس یّب َىیتشاسیثب کبسثشد ت ییآضٌب

 دهن:چهبرجلسه  ژهیو اهذاف

 آضٌبیی ثب ٍاکٌطگشّبی ٍاکٌص ّبی خٌثی سبصی  -1
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 دانطجو قبدر ببضذ بىیپب در

 ثبص سا ثِ هٌظَس تؼییي هقذاس تشکیجبت اسیذی ٍ ثبصی ثکبس ثگیشیذ.-تیتشاسیَى ّبی اسیذ -1

 

 ن:سدهپبنجلسه  یهذف کل

 کوپلکس لیتطک یثب ٍاکٌص ّب ییآضٌب

 سدهن:پبنجلسه  ژهیو اهذاف

 آضٌبیی ثب هفبّین کوپلکس، لیگبًذ ٍ ػذد کئَسدیٌبسیَى -1

 آضٌبیی ثب ٍاکٌص ّبی تطکیل کوپلکس -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیپب در

 ثب استفبدُ اص سٍاثظ ثبثت تطکیل کوپلکس غلظت اجضای کوپلکس سا هحبسجِ کٌذ. -1

 

 سدهن:ضبنجلسه  یهذف کل

 کوپلکس لیتطک یّب َىیتشاسیثب ت ییآضٌب

 سدهن:ضبنجلسه  ژهیو اهذاف

 آضٌبیی ثب ثبثت تطکیل هطشٍط -1

 EDTAسسن هٌحٌی تیتشاسیَى گًَِ فلضی ثب لیگبًذ  -2

 دانطجو قبدر ببضذ بىیپب در

 غلظت گًَِ فلضی دس هحلَل سا تَسظ دادُ ّبی تیتشاسیَى هحبسجِ کٌذ.  -1

 

 ذهن:هفجلسه  یهذف کل

 هغبلت ٍ سفغ اضکبل یغ ثٌذجو

 هن:هفذجلسه  ژهیو اهذاف

 جَاة ثِ سَاالت داًطجَیبى دس خػَظ هغبلت هغشح ضذُ دس عَل ًیوسبل تحػیلی

 دانطجو قبدر ببضذ بىیپب در

 

 

 هنببغ:
1. Fundamentals of Analytical Chemistry, Ninth Edition, Douglas A. Skoog, 

Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch, 2014 

 
 
 

 روش تذریس:

 سخٌشاًی ّوشاُ ثب اسالیذ ٍ استفبدُ اص ٍایت ثشد

 وسبیل آهوزضی :

 کبهپیَتش ٍ ٍایت ثشد
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 دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هسئول                    نبم و اهضبی هذیر گروه:                         روح اهلل حیذرینبم و اهضبی هذرس:  

 تبریخ ارسبل:                              تبریخ ارسبل:                    6/11/99تبریخ تحویل: 

 

 سنجص و ارزضیببی 

 روش آزهوى
سهن از نوره کل)بر حسب 

 درصذ(
 سبػت تبریخ

 10 ضفبّی کوئیس
دس عَل ثشگضاسی 

 کالس
-- 

آزهوى هیبى 

 ترم
 8-10 16/2/99 30 کتجی

آزهوى پبیبى 

 ترم
   50 کتجی

حضور فؼبل در 

 کالس
 -- -- 10 حضَس ٍ غیبة

 

 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:

 حضَس ثِ هَقغ داًطجَ دس کالس  .1

 ػذم غیجت دس عَل ًیوسبل .2

 اًجبم تکبلیف هحَلِ .3

  یقجل هغبلؼِ هجبحث هغشح ضذُ دس جلسبت .4
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 ضیوی تجسیه جذول زهبنبنذی درس

  11/12تب  11/8سه ضنبه هب سبػت  سبػت جلسه : وروز 

 هذرس هوضوع هر جلسه تبریخ جلسه

 سٍح اهلل حیذسی ػلَم شیدس سب ِیتجض یویثب ًقص ض ییآضٌب 15/11/98 1

2 22/11/98 
 -تؼغیل سسوی)یی بیویض ِیثب خغبّب دس تجض ییآضٌب

 ثشگضاسی ججشاًی(
 سٍح اهلل حیذسی

 سٍح اهلل حیذسی ِیتجض یٍصً یبثب سٍش ّ ییآضٌب 29/11/98 3

 سٍح اهلل حیذسی یتشسٌجیت یثب سٍش ّب ییآضٌب 6/12/98 4

 سٍح اهلل حیذسی یهحلَل آث یویثب ض ییآضٌب 13/12/98 5

 سٍح اهلل حیذسی 1 یسسَث یّب َىیتشاسیثب ت ییآضٌب 20/12/98 6

 سٍح اهلل حیذسی 2 یسسَث یّب َىیتشاسیثب ت ییآضٌب 27/12/98 7

 سٍح اهلل حیذسی یٍ ثبص قَ ذیاس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب 19/1/99 8

 سٍح اهلل حیذسی فیٍ ثبص ضؼ ذیاس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب 26/1/99 9

 سٍح اهلل حیذسی ثبفش یثب هحلَل ّب ییآضٌب 2/2/99 10

 سٍح اهلل حیذسی 1 ذُیچیپ یّب ستنیس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب 9/2/99 11

 سٍح اهلل حیذسی 2 ذُیچیپ یّب ستنیس َىیتشاسیت ثب ییآضٌب 16/2/99 12

 سٍح اهلل حیذسی یچٌذ ػبهل یٍ ثبصّب ذّبیاس َىیتشاسیثب ت ییآضٌب 23/2/99 13

 سٍح اهلل حیذسی ثبص-ذیاس یّب َىیتشاسیثب کبسثشد ت ییآضٌب 30/2/99 14

 سٍح اهلل حیذسی کوپلکس لیتطک یثب ٍاکٌص ّب ییآضٌب 6/3/99 15

 سٍح اهلل حیذسی کوپلکس لیتطک یّب َىیتشاسیثب ت ییضٌبآ 13/3/99 16

 سٍح اهلل حیذسی هغبلت ٍ سفغ اضکبل یجوغ ثٌذ 20/3/99 17

 


