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 کامپيوتر : امکانات آموزشي

   :مطالب درسکلي رئوس 

ا 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 ه

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

مینه 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 ز

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

ملی 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 ع 

 خواهند شد.

 

   :هدف کلي درس

سپس 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.

 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

 مقدمه  ▪

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ   ▪

 جمع بندی  ▪

 دقيقه  15مدت زمان :   

 دقيقه  45مدت زمان :   

 دقيقه  15  مدت زمان :   

      دقيقه 15مدت زمان : 
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 ی ارزشيابي نحوه

 %70نظری -1

 نیمسالو پایان  نیمسالامتحان کتبی میان 

  %30عملي  -2

 % 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

20/11/1399 

کامپیوتر،  مجازی تجهیزات آشنایی با 
 لپ تاب

منابع پر انرژی،  ی طیف حاصل ازاسپکتروسکوپی نشری با پالسما، قوس الکتریکی و جرقه الکتریکی ✓ شناختی

 را شرح دهد. ها و کاربردهاها، دستگاهروش اصول 

های کروماتوگرافی، روابط موجود در ای بر جداسازی به روش کروماتوگرافی شامل تشریح روشمقدمه ✓
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 را شرح دهد. های کروماتوگرافیکروماتوگرافی و آنالیزهای کمی و کیفی با استفاده از روش

، کروماتوگرافی HPLCهای گاز کروماتوگرافی، روماتوگرافی شامل روشهای کانواع مختلف روش  ✓

 را شرح دهد. سطحی و الکتروفورز مؤ ینه

را  یون شامل کروماتوگرافی یونی، تأخیر یونی و تعویض با لیگاند های جداسازی مبتنی بر تعویضروش ✓

 شرح دهد.

از منابع یونی مختلف، شناسا ی ی دستگاه اسپکترومتری جرمی، طیف مولکولی اسپکترومتری جرمی ✓

 را شرح دهد. ها، کاربردهای کمیترکیبات، تجزیه مخلوط

27/8/1399 

کامپیوتر،  مجازی آشنایی با تجهیزات 
 لپ تاب

، IRی تئوری جذب مادون قرمز، منابع و آشکارسیازها، دسیتگاههای اسپکتروسکوپی مادون قرمز و رامان ✓ شناختی

 را شرح دهد. FT-IRهای گذاری، کاربردهای کیفی و کمی، معرفی روشهای نمونهروش

 را شرح دهد. X، اجزاء دستگاهی، پراش اشعه Xاصول و مبانی اشعه ی  Xاسپکتروسکوپی اشعه  ✓

ی تئوری رزونانس مغناطیسی هسته، اثرات محیطی در طیف اسپکتروسکوپی روزنانس مغناطیسی هسته ✓

NMRههای ، دستگاNMR کاربرد پروتون ،NMR ،NMR را شرح دهد. 13یکربن 

 را شرح دهد. فیلم فوتومتر و اصول کار با آن ✓

✓ HPLC را شرح دهد. و اصول کار با آن 

 را شرح دهد. پالرومتر و اصول کار با آن ✓

16/1/1400 
خصوصیات  

، آب  فیزیکوشیمیایی

کامپیوتر،  مجازی

 لپ تاب

 شناختی
 یزیکوشیمیایی و روش های اندازه گیری آنها بیان کند.خصوصیات ف ✓
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 کدورت )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( بیان کند. ✓ کدورت، رنگ

 را شرح دهد.رنگ)مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری(  ✓

23/1/1400 pHاسیدیته، قلیا یت ، 

کامپیوتر،  مجازی

 لپ تاب

 شناختی
✓ pH  شرح دهد.)مالحظات عمومی، روش اندازه گیری( را 

 اسیدیته )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( را شرح دهد. ✓

 قلیا یت )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( را شرح دهد. ✓

30/1/1400 

سختی، کلر باقیمانده، 

 کلرور
کامپیوتر،  مجازی

 لپ تاب

 را شرح دهد. سختی )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓ شناختی

 را شرح دهد. ده و کلر مورد نیاز )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری(کلر باقیمان ✓

 را شرح دهد. کلرور )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓

6/2/1400 

 CODاکسیژن محلول،  

BOD,  

کامپیوتر،  مجازی

 لپ تاب

 را شرح دهد. )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( DOاکسیژن محلول ✓ شناختی

 را شرح دهد. )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری(BOD ن مورد نیاز بیوشیمیایی اکسیژ ✓

 را شرح دهد. )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( COD اکسیژن مورد نیاز شیمیایی ✓

13/2/1400 

ازت، جامدات، آهن و  

 منگنز 

 

کامپیوتر،  مجازی

 لپ تاب

 را شرح دهد. گیری(ازت )مالحظات عمومی، روش های اندازه  ✓ شناختی

 را شرح دهد. جامدات )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓

 را شرح دهد. آهن و منگنز )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓

20/2/1400 

فلوراید، سولفات، فسفر و  

 فسفات

 

 

 مجازی

کامپیوتر، 

 لپ تاب

 شرح دهد.را  فلوراید )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓ شناختی

 را شرح دهد. سولفات )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓

 را شرح دهد. فسفر وفسفات )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓

 شناختیکامپیوتر،  مجازیروغن و چربی، اسید  27/2/1400
 را شرح دهد. روغن و چربی )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓
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 را شرح دهد. اسیدهای فرار )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓ لپ تاب های فرار، آنالیز گازها

 را شرح دهد. آنالیز گازها )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری( ✓

3/3/1400 
آالینده های کمیاب،  

 خصوصیات خاک 

کامپیوتر،  مجازی

 لپ تاب

 را بیان کند ندازه گیری(آالینده های کمیاب جز ی )مالحظات عمومی، روش های ا ✓ شناختی

✓ pH را بیان کند.ی  )مالحظات عمومی، روش های اندازه گیری(آل مواد و خاک در تیا یقل و 
 

10/3/1400 RSC,SAR, SVI 

کامپیوتر،  مجازی

 لپ تاب

)مالحظیات عمیومی، روش   خیاکدر (SAR) سیدیم جذب نسبتو  (RSC)مانده یباق میسد کربنات ✓ شناختی

 دهد. را شرح اندازه گیری(

 را شرح دهد. ( )مالحظات عمومی، روش اندازه گیری(SVI) لجن یحجم شاخص ✓

 را شرح دهد. ( )مالحظات عمومی، روش اندازه گیری(OUR )فاضالب در ژنیاکس جذب سرعت ✓

24/3/1400 

هضم خشک و مرطوب  

برای تعیین غلظت فلزات  

سنگین در زباله، لجن،  

 خاک 

کامپیوتر،  مجازی

 لپ تاب

 شناختی
را بییان  هوا و خاک لجن، زباله، در نیسنگ فلزات غلظت نییتع یبرا مرطوب و خشک هضم های روش ✓

 کند.
 پرسش و پاسخ  ✓

 


