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 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 حرفه ایدانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت  مخاطبان:         شیمی تجزیهعنوان درس: 

 واحد عملی 1واحد نظری و  2 واحد: تعداد

 12تا  9شنبه از ساعت چهار تاشنبه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

   99-1011 دومنیمسال                       12تا  8ساعت زمان ارائه درس: 

 هیتجز یمیش یتخصص یدکتر، روح اهلل حیدری مدرس:

 شیمی عمومی )معدنی و آلی( درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس:

 گیری ترکیبات شیمیاییشناسایی و اندازههای آشنایی دانشجویان با روش

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 شیمی تجزیه در سایر علوم آشنایی با نقش -1

 آشنایی با خطاها در تجزیه شیمیایی -2

 آشنایی با روش های وزنی تجزیه -3

 آشنایی با روش های تیترسنجی  -4

 آشنایی با شیمی محلول آبی -5

 1 آشنایی با تیتراسیون های رسوبی -6

 2 یرسوب یها ونیتراسیبا ت ییآشنا -7

 آشنایی با تیتراسیون اسید و باز قوی -8

 ون اسید و باز ضعیفآشنایی با تیتراسی -9

 آشنایی با محلول های بافر -11

 1سیستم های پیچیده  ونیتراسیتآشنایی با  -11

 2 دهیچیپ یها ستمیس ونیتراسیبا ت ییآشنا -12

 تیتراسیون اسیدها و بازهای چند عاملی با ییآشنا -13

 باز-آشنایی با کاربرد تیتراسیون های اسید -14

 آشنایی با واکنش های تشکیل کمپلکس -15

 سیون های تشکیل کمپلکسآشنایی با تیترا -16

 جمع بندی مطالب و رفع اشکال -17

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هدف کلی جلسه اول:

 علوم ریدر سا هیتجز یمیبا نقش ش ییآشنا

 اهداف ویژه جلسه اول:

 آشنایی با مراحل تجزیه کمی -1

 آشنایی با طبقه بندی روش های تجزیه -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 یک تجزیه کمی را بیان نماید. ل مراح -1
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 یک نمونه روش تجزیه ارائه دهد. برای آنالیز -2

 

 :دوم هدف کلی جلسه

 ییایمیش هیبا خطاها در تجز ییآشنا

 دوم: اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با انواع خطاها و منابع ایجاد کننده آنها -1

 یزان خطاآشنایی با روش های حذف و به حداقل رساندن خطاها و همچنین برآورد م -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 نماید.شناسایی را  هیتجز کیانواع خطاها در  -1

 توانایی بکارگیری روش مناسب برای کاهش و برآورد خطا را داشته باشد.  -2

 

 :سوم هدف کلی جلسه

 هیتجز یوزن یبا روش ها ییآشنا

 سوم: اهداف ویژه جلسه

 آنها و کاربرد آشنایی با روش های رسوب گیری و تبخیر -1

 آشنایی با خواص رسوب های مناسب برای تجزیه کمی -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 با استفاده از روش های وزنی بتواند یک تجزیه کمی را انجام دهد. -1

 ویژگی های یک رسوب مناسب جهت تجزیه کمی را بیان کند. -2

 

 :چهارم هدف کلی جلسه

 یترسنجیت یبا روش ها ییآشنا

 رم:چها اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با اصطالحات تیتراسیون -1

 آشنایی با روش انجام تیتراسیون حجمی و وزنی -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 اجزائ یک روش تیتراسیون را ذکر نماید. -1

 با استفاده از داده های تیتراسیون غلظت نمونه مجهول را محاسبه کند.  -2

 

 :پنجم هدف کلی جلسه

 یمحلول آب یمیبا ش ییآشنا

 پنجم: یژه جلسهاهداف و

 آشنایی با ترکیب شیمیایی محلول های آبی -1

 آشنایی با انواع تعادالت شیمیایی -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 .محلول های آبی را براساس ترکیب شیمیایی دسته بندی کند -1

 با استفاده از تعادالت شیمیایی غلظت اجزائ در حال تعادل را محاسبه کند. -2
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 :ششم هدف کلی جلسه

 1 یرسوب یها ونیتراسیبا ت ییآشنا

 ششم: اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با منحنی های تیتراسیون در روش های نقره سنجی -1

 آشنایی با روش مور -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 با استفاده از داده های تیتراسیون منحنی تیتراسیون را رسم کند. -1

 ل را محاسبه کند. با استفاده از نقطه پایانی تیتراسیون غلظت نمونه مجهو -2

 

 :هفتم هدف کلی جلسه

 2 یرسوب یها ونیتراسیبا ت ییآشنا

 هفتم: اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با روش ولهارد -1

 آشنایی با کاربرد محلول های استاندارد نقره نیترات -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 روش ولهارد را برای تعیین غلظت هالیدها استفاده نماید -1

 توسط تیتراسیون تعیین کند تراتیاستاندارد نقره ن یمحلول هاها را با استفاده از غلظت انواع آنیون -2

 

 :هشتم هدف کلی جلسه

 یو باز قو دیاس ونیتراسیبا ت ییآشنا

 هشتم: اهداف ویژه جلسه

 باز-آشنایی با محلول های استاندارد و شناساگرها برای تیتراسیون اسید -1

 باز قوی آشنایی با رسم منحنی تیتراسیون اسید و -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 باز محلول استاندارد و شناساگر مناسب انتخاب نماید-برای انواع تیتراسیون اسید -1

 غلظت نمونه مجهول را با استفاده از داده های تیتراسیون محاسبه کند. -2

 

 :نهم هدف کلی جلسه

 فیو باز ضع دیاس ونیتراسیبا ت ییآشنا

 نهم: اهداف ویژه جلسه

 یباز قوضعیف با  دیاس ونیتراسیت یبا رسم منحن ییآشنا -1

 یقو اسیدبا  فیضع باز ونیتراسیت یبا رسم منحن ییآشنا -2

 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 با استفاده از داده های تیتراسیون غلظت اسید ضعیف را محاسبه کند -1

 را محاسبه کند فیضع بازغلظت  ونیتراسیت یبا استفاده از داده ها -2
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 :دهم جلسههدف کلی 

 بافر یبا محلول ها ییآشنا

 دهم: اهداف ویژه جلسه

 آشنایی با انواع بافرها و خواص آنها -1

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بافر غلظت اجزائ بافر را مشخص کند  pHبا استفاده از  -1

 

 دهم:یازجلسه  یهدف کل

 1 دهیچیپ یها ستمیس ونیتراسیبا ت ییآشنا

 دهم:یازجلسه  ژهیو اهداف

 سیستم های پیچیده شامل اسیدهای قوی و ضعیف یا بازهای قوی و ضعیف آشنایی -1

 و بازهای چند عاملی ااسیده آشنایی با -2

 دانشجو قادر باشد انیپا در

1-  pH را محاسبه کند. فیو ضع یقو یبازها ای فیو ضع یقو یدهایشامل اس دهیچیپ یها ستمیس 

2- pH را محاسبه کند. یچند عامل یو بازها دهایاس 

 

 :زدهمدواجلسه  یهدف کل

 2 دهیچیپ یها ستمیس ونیتراسیبا ت ییآشنا

 :زدهمدواجلسه  ژهیاهداف و

 آشنایی با گونه های آمفوتر -1

 رسم منحنی تیتراسیون گونه های آمفوتر -2

 دانشجو قادر باشد انیپا در

1- pH .محلول های حاوی گونه های آمفوتر را محاسبه نماید 

 

 زدهم:سیجلسه  یهدف کل

 یچند عامل یو بازها دهایاس ونیتراسیا تب ییآشنا

 زدهم:سیجلسه  ژهیو اهداف

 برای اسیدهای چند عاملی ونیتراسیت یرسم منحن -1

 رسم منحنی تیتراسیون برای بازهای چند عاملی -2

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 آن حدس بزند pHرا با توجه به  یچند پروتون دیمحلول اس یبیتقر بیترک -1

 

 دهم:چهارجلسه  یهدف کل

 باز-دیاس یها ونیتراسیبا کاربرد ت ییآشنا

 دهم:چهارجلسه  ژهیو اهداف

 آشنایی با واکنشگرهای واکنش های خنثی سازی  -1
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 دانشجو قادر باشد انیپا در

 باز را به منظور تعیین مقدار ترکیبات اسیدی و بازی بکار بگیرید.-تیتراسیون های اسید -1

 

 زدهم:پانجلسه  یهدف کل

 کمپلکس لیتشک ینش هابا واک ییآشنا

 زدهم:پانجلسه  ژهیو اهداف

 آشنایی با مفاهیم کمپلکس، لیگاند و عدد کئوردیناسیون -1

 آشنایی با واکنش های تشکیل کمپلکس -2

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 با استفاده از روابط ثابت تشکیل کمپلکس غلظت اجزای کمپلکس را محاسبه کند. -1

 

 زدهم:شانجلسه  یهدف کل

 کمپلکس لیتشک یها ونیتراسیبا ت ییآشنا

 زدهم:شانجلسه  ژهیو اهداف

 آشنایی با ثابت تشکیل مشروط -1

 EDTAرسم منحنی تیتراسیون گونه فلزی با لیگاند  -2

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 غلظت گونه فلزی در محلول را توسط داده های تیتراسیون محاسبه کند.  -1

 

 دهم:هفجلسه  یهدف کل

 فع اشکالمطالب و ر یجمع بند

 هم:هفدجلسه  ژهیو اهداف

 جواب به سواالت دانشجویان در خصوص مطالب مطرح شده در طول نیمسال تحصیلی

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 

 

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

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

 
 
 

 روش تدریس:

 پاورپوینت صداگذاری شده -(LMSمجازی )

 وسایل آموزشی :

 کامپیوتر 
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 EDOنام و امضای مسئول   فرامرز قره گوزلونام و امضای مدیر گروه:                      روح اهلل حیدرینام و امضای مدرس:  

 دانشکده:

 تاریخ ارسال:                              تاریخ ارسال:                    0/11/99تاریخ تحویل: 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 روش آزمون
سهم از نمره کل)بر حسب 

 درصد(
 ساعت تاریخ

 تکلیف
از طریق 

 سامانه نوید
 -- ترمدر طول  21

آزمون میان 

 ترم

 قیاز طر

 دیسامانه نو
31 31/3/1411 12-11 

پایان  آزمون

 ترم

 قیاز طر

 دیسامانه نو
41 12/5/1411 12-31/11 

حضور فعال در 

 کالس
 -- -- 11 تیک مطالعه 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

  مطالعه فایل های بارگذاری شده در زمان مقرر .1

 در مدت زمان تعیین شده انجام تکالیف محوله .2
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 شیمی تجزیه جدول زمانبندی درس

  12تا  8شنبه ها ساعت  یک سه :جل روز و ساعت

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 روح اهلل حیدری علوم ریدر سا هیتجز یمیبا نقش ش ییآشنا 15/11/11 1

2 22/11/11 
 -تعطیل رسمی)یی ایمیش هیبا خطاها در تجز ییآشنا

 برگزاری جبرانی(
 روح اهلل حیدری

 وح اهلل حیدریر هیتجز یوزن یبا روش ها ییآشنا 29/11/11 3

 روح اهلل حیدری یترسنجیت یبا روش ها ییآشنا 5/12/11 4

 روح اهلل حیدری یمحلول آب یمیبا ش ییآشنا 12/12/11 5

 روح اهلل حیدری 1 یرسوب یها ونیتراسیبا ت ییآشنا 19/12/11 6

 روح اهلل حیدری 2 یرسوب یها ونیتراسیبا ت ییآشنا 26/12/11 7

 روح اهلل حیدری یو باز قو دیاس ونیتراسیا تب ییآشنا 2/13/11 8

 روح اهلل حیدری فیو باز ضع دیاس ونیتراسیبا ت ییآشنا 9/13/11 9

 روح اهلل حیدری بافر یبا محلول ها ییآشنا 16/13/11 11

 روح اهلل حیدری 1 دهیچیپ یها ستمیس ونیتراسیبا ت ییآشنا 23/13/11 11

 روح اهلل حیدری 2 دهیچیپ یها ستمیس ونیتراسیبا ت ییآشنا 31/13/11 12

 روح اهلل حیدری یچند عامل یو بازها دهایاس ونیتراسیبا ت ییآشنا 6/14/11 13

 روح اهلل حیدری باز-دیاس یها ونیتراسیبا کاربرد ت ییآشنا 13/14/11 14

 روح اهلل حیدری کمپلکس لیتشک یبا واکنش ها ییآشنا 21/14/11 15

 روح اهلل حیدری کمپلکس لیتشک یها ونیتراسیبا ت ییاآشن 27/14/11 16

 روح اهلل حیدری مطالب و رفع اشکال یجمع بند 3/15/11 17

 


