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1  
با کلیات آشنایی 

 شیمی محیط

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی:

  آشنا شوداتم ها، ملکولها، انواع پیوندها با. 

  بشناسد. را واحدهای اندازه گیری و مقیاس آنها 

  با اهمیت و دامنه شیمی محیط را آشنا شود. 

  نمونه، نگهداری و آنالیز آن آشنا  کلیات  ضرورت تهیهبا
 شود. 

  .با کلیات آماده سازی دیتا آشنا گردد 

 
 ب(حیطه عاطفی:

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

اسخ پرسش و پ

از زبانه 

و یا گفتگوها 

پیام ها در 

 سامانه نوید

فایل ، پادکست

پی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 عکس و .. 
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

  سامانه

آزمون های 

 آغازین

                                                 

 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  نیفرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

2  
مفاهیم  با ییآشنا

 پایه شیمی محیط

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 آشنا شود.  با مفهوم و جزئیات بحث اکی واالن 

  آشنا شود. با مفهوم و جزئیات بحث غلظتها 

  منشاء، مفهوم، روش اندازه گیری و اهمیت باpH  آشنا
 شود.

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

 

 

 

 

اختی، شن

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

پادکست، فایل 

پی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 عکس و .. 
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

3  

 با ییآشنا
خصوصیات 

 شیمیایی ی وفیزیک
 آب

 دانشجو بتواند
 حیطه شناختی: الف(
 احیاء )منشاء، مفهوم، روش اندازه -پتانسیل اکسیداسیون

 را توضیح دهد.گیری و اهمیت آن( 

  )با مبانی کدورت )منشاء، روشهای اندازه گیری و حذف
 آشنا شود.

  )با مبانی طعم و بو )منشاء، روشهای اندازه گیری و حذف
 آشنا شود.

 ب(حیطه عاطفی:
 درس گوش کند. به سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

پادکست، فایل 

پی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 عکس و .. 
 

دادن  قرار 120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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4  
قلیاییت  با ییآشنا

  آب در

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  با مفاهیم قلیاییت و اسیدیته آشنا شود 

  .عوامل ایجاد کننده قلیاییت را بشناسد 

 .اهمیت قلیاییت را درک کند 
 ب(حیطه عاطفی:

 س گوش کند.به در سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

پادکست، فایل 

پی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 عکس و .. 
 

دن قرار دا 120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  از طریق

 سامانه

 ینیتکو

5  

سختی  با ییآشنا

 در آب

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 سختی و انواع آن را بشناسد 

 .اهمیت آن را درک کند 

  .راهکارهای کاهش سختی را بشناسد 

  نیاز یا عدم نیاز به دستگاههای تصفیه آب خانگی را
 توجیه نماید.

 فی:ب(حیطه عاط
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

پادکست، فایل 

پی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 عکس و .. 
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  از طریق

 سامانه

 ینیتکو

6  

با شاخص  ییآشنا

شاخص های های 

سنجش کیفیت 

 آب

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  .با اهمیت اکسیژن محلول در آب آشنا شود 

  با مفاهیمBOD  وCOD  .آشنا شود 

 ودگی های محیطی درک اهمیت دو مفهوم فوق را در آل
 نماید. 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

یا گفتگوها و 

پیام ها در 

 سامانه نوید

پادکست، فایل 

پی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 عکس و .. 
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  از طریق

 سامانه

 ینیتکو
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  تفاوتBOD  وCOD  .را درک نماید 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

7  

آنیونها،  با ییآشنا

کالتیون ها و 

 جامدات در آب

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 ود. با مفهوم هدایت الکتریکی آشنا ش 

  .با مفهوم کل جامدات محلول آشنا شود 

  .انواع جامدات را بشناسد و آنها را طبقه بندی نماید 

  .روشهای سنجش انواع جامدات را بداند 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

 را پیگیری  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل
 کند.

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

پادکست، فایل 

پی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 عکس و .. 
 

قرار دادن  120

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz  از طریق

 سامانه

 ینیتکو

 

 
 

 

8 
 

 

 

 

 

روشهای  با ییآشنا

و  یارنمونه برد

محافظت نمونه 

 های آب و فاضالب

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  را بشناسدو روشهای انواع نمونه برداری 

  .با قواعد و ظروف نمونه برداری آشنا شود 

  .روشهای نگهداری نمونه ها را بشناسد 

  

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 داشته باشدمباحث مطرح شده مشارکت  در. 

  دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری
 کند.

 

شناختی، 

 عاطفی

 

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 

پادکست، فایل 

پی دی اف، 

power point، 

word ،فیلم ،

 عکس و .. 
 

 

 

120 
 

 

قرار دادن 

تکالیف در 

 - سامانه

Quiz ق از طری

 سامانه

 

 ینیتکو
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9  
جمع بندی کلی 

 مطالب و رفع مشکل

 دانشجو بتواند 

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

 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. .2

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی

 عاطفی

، حل مسئله

توصیف 

ع آزمایشات و رف

اشکال 

 آزمایشات

---- 120 
حل مسائل داده  

 شده
 آزمون پایانی
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