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  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته

دانشگاه محل برگزاری: 
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 آزمایشگاه شیمی -حیدریه
 

  مدرس:
خانم مهندس 

 مینا قهرچی

 1396-97تحصیلی  دومنیمسال 

 
شیمی محیط، بخصوص آزمایشات شیمی آب و فاضالب و فرایندها  هدف کلی درس : آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی و آشنایی با قوانین  که در تفهیم آزمایشگاه

 و عملیات تصفیه کمک نماید.

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 جلسهزمان 

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  

آشنایی با اصول ایمنیی     -1
مفییام ب بن ییاار دییا  ا    

آزمایشگاه   آشنایی با لوازم 
 آزمایشگامی

آشیینایی بییا   ی مییار  -2
محلول سازر   تحل ل آما ر 

 نتایج

 دانشجو بتواند
 حیطه روانی حرکتی

 در حین کار اصول ایمنی را رعایت کند. -1

ایل پایه ای و اصلی آزمایشگاه کار با وس -2
 کند.

محاسبات مربوط به محلول سازی از  -3
 جامدات و مایعات را انجام دهد.

از انواع جامدات یا مایعات، محلول های  -4
مورد نیاز را در غلظت و شرایط مشخص 

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

ی، سخنران

 انجام آزمایش

تخته ئایت برد، 

مواد و وسایل 

 الزم

 دقیقه 240

شرکت در بحث 

های گروهی، 

انجام آزمایش 

و نوشتن گزارش 

 کار

ای یا مرحله

 تکوینی

 

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیبا هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا ای یا تکوینی )در فرایند تدریستوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 تهیه نماید.

نتایج بدست آمده را از جنبه ی آماری  -5
 تحلیل نماید.

2  
اندازه گ رر آمی  بیر   ی   

  زن سنجی

 دانشجو بتواند 
 حیطه روانی حرکتی

عالوه بر احاطه بر روش های وزن سنجی،  -1
نمونه را از طریق میزان آهن موجود در 

 این روش بسنجد.
 

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 انجام آزمایش

تخته ئایت برد، 

مواد و وسایل 

 الزم

 دقیقه 240

حل مسائل، 

انجام آزمایش 

و نوشتن گزارش 

 کار

ای یا مرحله

 تکوینی

 

3  
ت تراسیی ون ر ییر ممییت  ب 

 )ید مترر(

 دانشجو بتواند
 حیطه روانی حرکتی

 از و کار آن را شرح دهد.یدومتری و س -1

غلظت عناصر از جمله مس را با روش  -2
 یدومتری اندازه گیری نماید.

 
 

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 انجام آزمایش

تخته ئایت برد، 

مواد و وسایل 

 الزم

 دقیقه 240

شرکت در بحث 

های گروهی، 

انجام آزمایش 

و نوشتن گزارش 

 کار

ای یا مرحله

 تکوینی

 

4  
بییاز ا   -ن اسیی دت تراسیی و
 مح ط آبی

 دانشجو بتواند 

 حیطه روانی حرکتی

 را شرح دهد. باز-اسیدتیتراسیون  -1

باز در محیط آبی را انجام -تیتراسیون اسید -2
 دهد.

 اسید و باز استاندارد تهیه نماید. -3

محاسبات آماری مربوط به تیرتاسیون را  -4
 انجام دهد.

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 انجام آزمایش

ته ئایت برد، تخ

مواد و وسایل 

 الزم

 دقیقه 240

شرکت در بحث 

های گروهی، 

انجام آزمایش 

و نوشتن گزارش 

 کار

ای یا مرحله

 تکوینی

 

5  

 ت تراس ون مار  سوبی 
ت تراس ون دلرایید   -

 بر   ی مو  

ت تراس ون دلرایید   -

 دانشجو بتواند 

 حیطه روانی حرکتی

 تیتراسیون رسوبی را شرح دهد. -1

لول ن ترات ن ره    ا ته ر   آن  ا مح -2

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 انجام آزمایش

تخته ئایت برد، 

مواد و وسایل 

 الزم

 دقیقه 240

شرکت در بحث 

های گروهی، 

انجام آزمایش 

و نوشتن گزارش 

ای یا مرحله

 تکوینی
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 استاندا ا نماید.   لها ا

تیتراسیون کلرید به روش مور را انجام  -3
 دهد.

تیتراسیون کلرید به روش ولهارد را انجام  -4
 دهد.

 

 کار

 ردمپلکمومتر ون تراس ت  6

 دانشجو بتواند 

 حیطه روانی حرکتی
 را تهیه نماید. EDTAمحلول استاندارد  -1

 سختی آب را اندازه گیری نماید. -2

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 انجام آزمایش

تخته ئایت برد، 

واد و وسایل م

 الزم

 دقیقه 240

شرکت در بحث 

های گروهی، 

انجام آزمایش 

و نوشتن گزارش 

 کار

ای یا مرحله

 تکوینی

 

7  

 -ت تراسیی ون ادم داسیی ون
)اندازه گ رر آمی  بیر    اح اء

   ی منگان مترر(

 دانشجو بتواند 

 حیطه روانی حرکتی

احیاء  -ساز و کار تیتراسیون اکسیداسیون -1
 را شرح دهد.

وجود در نمونه را به روش آهن م -2
 منگانیمتری اندازه گیری نماید.

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 انجام آزمایش

تخته ئایت برد، 

مواد و وسایل 

 الزم

 دقیقه 240

شرکت در بحث 

های گروهی، 

انجام آزمایش 

و نوشتن گزارش 

 کار

ای یا مرحله

 تکوینی

 

8  

1-pH    متیییرر ممیییت  ب
 ف ت تراس ون یک اس د ضع

 چند ظرف تی
 ت تراس ون مدایت سنجی-2
 

 دانشجو بتواند
 حیطه روانی حرکتی

یک اسید ضعیف چند ظرفیتی را از طریق  -1
 تیتراسیون تعیین غلظت نماید.

تیتراسیون اسید قوی با باز قویو بالعکس  -2
 انجام دهد.

 ثابت تفکیک اسید ضعیف را تعیین نماید. -3

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

سخنرانی، 

 ایشانجام آزم

تخته ئایت برد، 

مواد و وسایل 

 الزم

 دقیقه 240

شرکت در بحث 

های گروهی، 

انجام آزمایش 

و نوشتن گزارش 

 کار

ای یا مرحله

 تکوینی

 

9  

پتانمیی ومترر بییا یییک   -1
 الکتر ا یون گزی 

ت تراسیی ون منتنییی بییر  -2
  Ptاستفااه از یک الکتر ا 

 دانشجو بتواند
 حیطه روانی حرکتی

آنیون یا کاتیون را با استفاده از الکترود   -1
 یون گزین تعیین مقدار نماید.

شناختی، 

روانی 

 حرکتی

رانی، سخن

 انجام آزمایش

تخته ئایت برد، 

مواد و وسایل 

 الزم

 دقیقه 240

شرکت در بحث 

های گروهی، 

انجام آزمایش 

ای یا مرحله

 تکوینی
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ت تراس ون پتانم ومترر -3
 فلزربا استف ااه از الکتر ا 

غلظت یون های آهن را در یک مخلوط  -2
 اندازه گیری نماید.

با استفاده از الکترود جیوه تیتراسیون برم،  -3
 انجام دهد. EDTAروی و کلسیم را با 

و نوشتن گزارش 

 کار

10  
جمع بندر دلی مطالب    فع 

 مشکل

 دانشجو بتواند 
 حیطه روانی حرکتی

مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را  -1
 حل نماید.

زه و اشتیاق در امتحان پایان ترم با انگی -2
 شرکت کند.

شناختی، 

 عاطفی

حل مسئله، 

 انجام آزمایش

تخته ئایت برد، 

مواد و وسایل 

 الزم

120 
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. م محاسبه میمانده در امتحان پایان تر% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 

   منابع:

 ترجمه کتاب مبانی شیمی تجزیه اسکوگ

 انتشارات دانشگاه پیام نور 2و  1شیمی تجزیه 

 وفیآزمایشگاه جامع شیمی عمومی ، تالیف دکتر علی بهادری، ناهید قویدل معر

 
 


