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  (Course Plan)طرح دوره

 1400/ 2/ 4 :تاريخ ارائه درس 1400-1399:   سال تحصيلي

 مجيد اميری قرقاني : نام مدرس و پيوسته  ناپيوسته   کارشناسي :رشتهمقطع/ 

 19 :تعداد دانشجو عملي   / شيمي محيط:   )واحد( درسنام 

 6:   تعداد جلسات / 4مدت کالس نيمسال دوم :   ترم

 

 منابع درس:
1. Stanley E. Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, CRC Press; 2 edition.  

2.  Sawyer.C& Mc Carty.P, Parkin .G (2003), Chemistry for Environmental Engineering, Mc Graw - Hill, USA. 

3. Benjamin Mark M  (2014), Water Chemistry, Waveland Press, Inc.; 2 edition.  

4. Benefield Larry D   , Judkins Joseph F , Weand Barron L  (1981), Process Chemistry for Water and Wastewater Treatment, Prentice-Hall; 1st edition .  

5. Wright John  (2003)”Environmental Chemistry ,  Routledge; 1 edition.  

6. APHA, AWWA, WEF (2012), Standard Methods for examination of water and wastewater, American Water Works Assn; 22 edition. 

7. D. A. Skoog, D. M. West, Principles of Instrumental Analysis, Saunders College Publishing, 1998. 

8. H. H. Willard, L.L. Merritt, J.A. Dean, F. A. Settle, Instrumental Methods of Analysis, 7th, Wadsworth Publishing Company, 1998. 

9. J. W. Robinson(1995), Undergraduate Instrumental Analysis, 5th, Ed. Marcel Dekker. 

 آینه کتاب.  انتشارات(، مبانی شیمی تجزیه در آزمونهای زیست محیطی آب و فاضالب،1379ایماندل کرامت اله ) .10

 (، شیمی محیط زیست، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی.1371ماناهان استانلی، مترجمان: نوری جعفر، فردوسی سعید ).   .11

(، شیییمی محیییط زیسییت )آنالیزهییای آب و  1388علوی ناد علی، جعفرزاده حقیقی فرد نعمت اهلل ) سایر کالری، مک کارتی پری، پارکین جن، مترجمان: بابایی علی اکبر،. 12

 اندیشه رفیع.انتشارات  فاضالب(،  

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Stanley+E.+Manahan&search-alias=books&field-author=Stanley+E.+Manahan&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Mark-M.-Benjamin/e/B001K8B14A/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1365845597&sr=8-1
http://www.amazon.com/Water-Chemistry-Mark-M-Benjamin/dp/1577666674/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365845597&sr=8-1&keywords=water+chemistry+%2BMark
https://www.amazon.com/Larry-D.-Benefield/e/B001HCS4G2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Joseph+F.+Judkins&search-alias=books&field-author=Joseph+F.+Judkins&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Barron+L.+Weand&search-alias=books&field-author=Barron+L.+Weand&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Process-Chemistry-Water-Wastewater-Treatment/dp/0137229755/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1365844765&sr=8-1-spell&keywords=prosses+chemistry+for+water+and+waste+water
http://www.amazon.com/John-Wright/e/B001KDT65Q/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1365845259&sr=8-1
http://www.amazon.com/Environmental-Chemistry-Routledge-Introductions-Environment/dp/0415226015/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365845259&sr=8-1&keywords=environmental+chemistry+%2B+john+wright


  
 

   
 درس دانشکده علوم پزشکی سیرجاناختار طرح س

 

 کامپيوتر : امکانات آموزشي

   :مطالب درسکلي رئوس 

منجر به تغییرات کیفی در این محیط ها خواهد شد . ایین واکنش های شیمیایی در محیط های مختلف خاک ، آب ، هوا و فاضالب و غیره صورت میگیرد. این واکنش ها 

در حذف و تصفیه آالینید هیا  تغییرات ممکن است اثرات مطلوب یا نامطلوبی را به اجزا ء زنده محیط  از جمله انسان ایجاد نماید .همچنین استفاده از روش های شیمیایی

نه مفاهیم مربوط به شیمی عمومی ، شیمی فیزیک و شیمی ترکیبات آلیی در محییط ارا یه خواهید شید . در محیط بسیار متداول می باشد. در این درس مطالبی در زمی

ر کلیی بهسیازی محییط استفاده از این مباحث در تامین آب سالم ، دفع فاضالب های شهری و صنعتی مواد زا د صنعتی و کنترل و پایش مواد شیمیایی در محیط و بطیو

ی عمدتا دانشجویان با مشخصه های فیزیکی و شیمیایی آب و فاضالب ، روش های نمونه بیرداری و آزمایشیهای مهیم آب و فاضیالب آشینا مدنظر می باشد . در بحث عمل

 خواهند شد.

 

   :هدف کلي درس

پس به بحث در مورد موضوع مورد نظر با  در ابتدا در مورد موضوع مورد بحث، سواالتی از دانشجو پرسیده می شود تا ذهن دانشجو را برای موضوع مورد نظر آماد شود. س

 مشارکت دانشجوها پرداخته می شود. همچنین برای بخش آزمایشگاه، از طریق انجام آزمایشات به صورت گروهی در آزمایشگاه انجام می گیرد.
 

 مجازی  روش آموزش:

 

 اجرای درس: شيوه

 انجام آزمايش  ▪

 تکرار  ▪

 جمع بندی  ▪

 دقيقه  45مدت زمان :   

 دقيقه  30  ن :   مدت زما 

      دقيقه 15مدت زمان : 
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 ی ارزشيابي نحوه

  %30عملي 

 % 35    تهیه گزارش کار از هر جلسه          -

 % 15   حضور و نحوه مشارکت در آزمایشگاه  -

 % 50   امتحان عملی                            -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

تاريخ 
برگزاری 
 جلسات

عنوان جلسه/رئوس 
 مطالب

روش  
 تدريس

وسايل  
کمک 

 آموزشي

 حيطه 
 اهداف

4/2/1400 

آزمایش زنگ، جامدات، 

 بو، مزه و کدورت
کامپیوتر،  حضوری 

 لپ تاب

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. PHآزمایش رنگ ، رابطه رنگ و  ✓ حرکتی-روانی

در آزمایشیگاه بتوانید  ر وثابیت (صافی ناپذیر ، صافی پذیر، فرا _آزمایش جامدات ) جامدات کل  ✓

 انجام دهد.

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. آزمایش های بو ، مزه و کدورت ✓
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11/2/1400 

آزمایش هداین 

،  PHالکتریکی، 

 جارتست، سختی

کامپیوتر،  حضوری 
 لپ تاب

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. PHآزمایش هدایت الکتریکی و  ✓ حرکتی-روانی

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد.تست آزمایش جار ✓

در آزمایشگاه بتوانید انجیام  آزمایش تعیین انواع سختی )تام ، دا م ، موقت ، کلسیم ، منیزیوم ( ✓

 دهد.

18/1/1400 
، CO2تعیین  آزمایش 

 BODقلیا یت، 

کامپیوتر،  حضوری 

 لپ تاب

 ه بتواند انجام دهد.در آزمایشگا آزمایش تعیین مقدار دی اکسید کربن آزاد ✓ حرکتی-روانی

 آزمایش تعیین قلیاییت ) فنل فتالئین ، متیل اورانژ ، محاسبه قلیاییت پنج گانه ( ✓

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. و تفسیر آن BODآزمایش  ✓

25/1/1400 
، تعیین CODآزمایش 

مقدار آنیون ها و 

 کاتیون ها

کامپیوتر،  حضوری 

 لپ تاب

 زمایشگاه بتواند انجام دهد.در آ CODآزمایش  ✓ حرکتی-روانی

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. آزمایش تعیین مقدار آنیون های کلرور ، سولفات ، فسفات ✓

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. آزمایش تعیین مقدار سدیم ، پتاسیم  ✓

1/3/1400 

آزمایش ازت، نیتریت و 

 نیترات، فلو ور
کامپیوتر،  حضوری 

 لپ تاب

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. آزمایش تعیین مقدار ازت تام ، ازت آمونیاکی ✓ حرکتی-روانی

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. آزمایش نیترات و نیتریت ✓

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. آزمایش تعیین مقدار فلو ور ✓

8/3/1400 

آزمایش مقدار ید، 

مقدار آهن و منگنز، 

 فلزات سنگین 

، کامپیوتر حضوری 

 لپ تاب

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. آزمایش تعیین مقدار ید ✓ حرکتی-روانی

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. آزمایش تعیین مقدار آهن و منگنز ✓

 در آزمایشگاه بتواند انجام دهد. راهنمایی برای اندازه گیری فلزات سنگین در آب و فاضالب ✓

 
 


