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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  کارشناسی حصیلی:ت يرشتهو مقطع      بهداشت حرفه ایی گروه آموزشی:       بهداشت دانشکده:
 شیمی عمومی یش نیاز:پ  علمی –نظري   د:نوع واح   واحد 2    تعداد واحد:  شیمی تجزیهنام درس: 

  دانشکده بهداشت مکان برگزاري:      --------  :ساعت  ------- :زمان برگزاري کالس: روز
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):    علی اسرافیلی  مسئول درس:  22  داد دانشجویان:تع

 (لطفا شرح دهید) شرح دوره:
  

 شاخهاي از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روشهاي (Chemistry Analytical) شیمی تجزیه
که  جداسازي، شناسایی و بررسی کمی اجزاي طبیعی یا مصنوعی یک ماده میپردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل

کیفی  ٔ◌ تقسیم میشوند. در تجزیه در این دانش به کار گرفته میشوند در یک نگاه کلی به دو دسته کمّی و کیفی
میشود. در  نوع اجزاي موجود در نمونه تعیین میشود و در تجزیه کمّی مقدار یا غلظت هر یک از این اجزا تعیین
تعیین میشود.  حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد در واقع ابتدا نوع اجزا و سپس مقادیر کمّی آنها

کالسیک که به  سته روشهاي کالسیک و روشهاي دستگاهی تقسیم میشوند. روشهايروشهاي تجزیه به دو د
نمیبرند. اصلیترین  هاي سنجش چندان پیشرفتهاي بهره روشهاي شیمی تَر هم شهرت دارند از ابزار یا سامانه

روشهاي دستگاهی  سنجی و روشهاي تیتراسیون هستند. در مقابل در وزن انواع روشهاي کالسیک روشهاي
میتوان به روشهاي  ها و دستگاههاي تجزیه و تحلیل نقش اساسی را ایفا میکنند. از جمله روشهاي ابزاري نهساما

  .الکتروشیمیایی، روشهاي طیفسنجی و روشهاي کروماتوگرافی اشاره کرد
  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
) کردن نمونه محلول سازي، نمونه برداري، عملیات مقدماتی و حل(یایی آشنایی با مراحل مختلف یک تجزیه شیم

  .کالسیک و دستگاهی  یزآنال با روشهاي مختلف وسایل آزمایشگاهی و و همچنین آشنایی با
  
  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:هداف ا
محورهاي اصلی برنامه را نشان می  واست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  

   :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند
   مراحل مختلف یک تجزیه شیمیایی را شناخته و قادر به کاربرد آن در آنالیز هاي شیمیایی باشد .1
  .نحوه نمونه برداري از فازهاي مختلف را شناخته و قادر با استفاده از آنها در نمونه برداري باشد  .2
 .قادر به تهیه محلول هاي با غلظت هاي مشخص از جامدات و مایعات باشد .3
  به کار با دستگاه هاي آنالیزي که آموزش داده شده است باشد.قادر  .4
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  هاي تدریس:شیوه
  پرسش و پاسخ      سخنرانی برنامه ریزي شده      سخنرانی

 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    بحث گروهی
  -----------------  (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

  
  (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:

  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
      پروژکتور اسالید    خته و گچت    وایت برد
  -------------- ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد --۴٠----آزمون میان ترم      نمــره درصــد ---۴٠---آزمــون پایــان تــرم
      

 نمره درصد -١٠----انجام تکالیف        نمره درصد ---١٠-شرکت فعال در کالس  
  ----------ببرید)  ناماً لطفسایر موارد (

  
  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی           ايچندگزینه        پاسخ کوتاه     تشریحی
  ----------- (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
  

ü اینترنتی 
  نابع فارسی:م

 انتشــارات )خلیلــی هوشنگ توسلی، ویدا سالجقه، عبدارضا ترجمه( وست اسکوگ تجزیه شیمی مبانی
روش هاي کالســیک و دســتگاهی در شــیمی ) شیمی تجزیه کیفی وگل ) ترجمه ( انشگاهینشر د مرکز

آشنایی با روشهاي شناســایی   .کبیر ، انشارات دانشگاه صنعتی امیر)تالیف دکتر محمد ادریس (تجزیه 
 يکیفی کاتیونها و آنیونها/ تالیف سرور صادقی، زهره حمید
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ü اینترنتی 
 
 
 
  

 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

  اسرافیلیعلی دکتر   مراحل مختلف یک تجزیھ شیمیایی  1
  اسرافیلیعلی دکتر   وسایل و تجھیزات آزمایشگاھی و طرز کار آنھا  2
 اسرافیلیعلی دکتر   ھا و آنیون و روش ھای جداسازیآشنایی کیفی کاتیون   3

روش ھای اندازه گیری و تعیین مقدار مواد بوسیلھ روش ھای   4
  وزنی و حجمی

 اسرافیلیعلی دکتر 

5  pH اسرافیلیعلی دکتر   متری و رسم منحنی تیتراسیون بھ روش پتانسیومتری 

 اسرافیلیعلی دکتر   اسپکتروفتومتریاصول و مبانی نظری طیف سنج نوری   6

 اسرافیلیعلی دکتر   اصول و مبانی نظری طیف سنج جذب   7
 اسرافیلیعلی دکتر   نشر اتمینظری طیف سنج اصول و مبانی   8
 اسرافیلیعلی دکتر   اصول و مبانی نظری طیف سنج فلوئورسانس اتمی  9
 اسرافیلیعلی دکتر   جبرانی  10
 اسرافیلیعلی دکتر   رفع اشکال  11
 اسرافیلیعلی دکتر   عملی آزمایشگاهیکار   12
 اسرافیلیعلی دکتر   عملی آزمایشگاهیکار   13
 اسرافیلیعلی دکتر   عملی آزمایشگاهیکار   14
 اسرافیلیعلی دکتر   عملی آزمایشگاهیکار   15
 اسرافیلیعلی دکتر   عملی آزمایشگاهیکار   16
 اسرافیلیعلی دکتر   عملی آزمایشگاهیکار   17
     

 


