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  مقذمو:

تِ عٌَاى  ، تغَری کِؼیوی را هی تَاى تِ ـَرت علوی تا ؼٌاظایی، ترکیة اجسا ٍ تثذیل ّای هادُ تعریف کرد

 پسؼكی، دًذاى پسؼكی، تیَتكٌَلَشی، تیَلَشی، ّوچَىیكی از علَم پایِ، زیرتٌای علَم هختلفی 

هی تاؼذ. در رؼتِ هٌْذظی تْذاؼت هحیظ، اّویت آؼٌایی تا هثاحث  ّای هتعذد هٌْذظی رؼتِ ٍ دارٍظازی

ؼیوی عوَهی ترای درک هثاحث ؼیوی هحیظ، ؼیوی آب ٍ فاضالب، فرآیٌذّای تففیِ آب ٍ فاضالب، 

تْذاؼت پرتَّا ٍ غیرُ هی تاؼذ. در ایي درض هفاّین کلی ؼیوی  هثاحث هرتَط تِ گٌذزداّا در هحیظ،

عوَهی تا تَجِ تیؽتر تِ ؼیوی تجسیِ، ؼیوی هحلَل ّا، اظیذّا، تازّا، هعادالت یًَی ٍ ؼیوی آلی هَرد تحث 

قرار گرفتِ ٍ قعوت عولی آى ًیس آزهایػ ّای پایِ ٍ هْن تخفَؾ در راتغِ تا تؽخیؿ هَاد ٍ ترکیثات در 

  ّا هَرد تحث ٍ آزهایػ قرار خَاّذ گرفت. هحلَل 

 
 :عناوين كلي اين درس ضامل موارد زير مي باضذ 

 . تئَری: 1

  هفبّین کلی ؼیوی )هبدُ، اًرشی، ٍزى اتوی، هَل ٍ ...( ٍ خَاؾ ػوَهی گبزّب ) قَاًیي هرثَط ثِ گبزّب، تجخیر، آؼٌبیی ثب

 فؽبر ثخبر ٍ ...(

 هحیط کبرؼٌبظی ثْذاؼت هقطغ ٍ رؼتِ تحفیلی:       هحیط ثْذاؼت  گرٍُ آهَزؼی:         ثْذاؼت اٍز  داًؽکذُ :    

 3 :  تؼداد ٍاحد ضیوی ػوَهی :  ًبم درس

 ٍاحد(1ػولی)-ٍاحد( 2)ًظری ًَع ٍاحد :

 11-12سبػت  ضٌبِ ٍ دٍضٌبِ: رٍز ٍ سبػت برگساری کالس - پیص ًیبز:

 داًطکدُ بْداضت اٍز    هکبى برگساری:

 

   EDOدفتر تَسؼِ آهَزش پسضکی  هسئَل برًبهِ :  

 هٌگلی زادُدکتر  هدرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(:

  دکتر هٌگلی زادُ  تْیِ ٍ تٌظین :

 داًطکدُ ػلَم پسضکی ٍ خدهبت بْداضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ٍاحد برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی

 



  ؼیویبیی ) ظیٌتیک ٍ تؼریف ظرػت ٍاکٌػ ّب، اًذازُ گیری تجرثی ظرػت ٍاکٌػ ّب، هرتجِ ظیٌتیک آؼٌبیی ثب اـَل ٍ هجبًی

 ٍاکٌػ ّب ٍ ...(

  اظتیَکیَهتری ٍ ثیبى اًَاع غلظت ّبآؼٌبیی ثب 

 )... ٍ هرٍری ثر تؼبدل ّبی ؼیویبیی ) اًَاع تؼبدل ّب، ثبثت تؼبدل ّب 

  بت هرثَط ثِ آى، خَاؾ رظَة ّب ٍ ...(رٍغ ّبی تؼییي هَاد ) رٍغ ٍزى ظٌجی ٍ هحبظجآؼٌبیی ثب 

 کبرثرد ٍ هحبظجبت هرثَط ثِ آى، رظَثی تیتراظیَى 

 تیتراظیَى ّبی اظیذ ٍ ثبز، کبرثردّب آى ٍ هحلَل ّبی ثبفر ٍ اظتبًذارد آًْب 

 تیتراظیَى تؽکیل کوپلکط، ثبثت ّبی تؽکیل آى ٍ هؼبدالت ٍ ؼٌبظبگرّبی آًْب 

  ٍیصگی ّب آى  ٍ یٍاکٌػ ّبی الکترٍؼیویبیآؼٌبیی ثب 

 هجبًی ٍ اـَل پیل ّبی الکترٍؼیویبیی ٍ اًَاع آًْب 

 کبّػ -کبّػ ٍ اًَاع تیتراظیَى ٍ ؼٌبظبگرّب اکعبیػ-ٍاکٌػ ّبی اکعبیػ 

 رٍغ ّبی پتبًعیَهتری، اًَاع الکترٍدّبی ٍ ؼٌبظبگرّبی هرثَط ثِ آى 

  کَلَهتری ٍ تیتراظیَى آىاـَل ٍ هجبًی 

  ظٌجی ٍ کبرثرد ّبی تجسیِ ای آىرٍؼْبی ّذایت آؼٌبیی ثب 

 )... ٍ هفبّین اظبظی از ؼیوی فیسیک ) ترهبدیٌبهیک؛ آًتبلپی 

 )... ٍ هجبًی ٍ اـَل ؼیوی ّعتِ ای )ظبختوبى ّعتِ ای، ایسٍتَح ّب 

 

 ػولی )آزهبیؽگبُ(. 2

  ُآؼٌبیی ٍ طرز کبر ثب ٍظبیل آزهبیؽگب 

  آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی هختلف هحلَل ظبزی 

  آؼٌبیی ثب رٍغ ٍزى ظٌجی ثرای تؼییي هَاد 

  اًجبم تیتراظیَى اظیذ ٍ ثبز ٍ هحبظجبت آى 

  یتراظیَى کلرایذتآؼٌبیی ثب اًَاع رٍغ ّبی تیتراظیَى ٍ اًجبم 

 )آؼٌبیی ٍ اًجبم آزهبیػ تیتراظیَى غیرهعتقین ) یذٍهتری 

  آؼٌبیی ثب تیتراظیَى ّبی اکعیذ ٍ احیب ٍ اًجبم اًذازُ گیریH2O2 ب پرهٌگٌبت ث 

  اًذازُ گیریpH  هحلَل ثِ طَر هعتقین ثبpH  هتر 

 تؼییي هقذار آًیَى ثِ رٍغ ؼیویبیی 

 آؼٌبیی ثب تیتراظیَى پتبًعیَهتری ثب اظتفبدُ از یک الکترٍد فلسی 

  ِآؼٌبیی ٍ تؼییي هقذار کبتیَى ّب ثَظیلEDTA  

 تیتراظیَى اظیذ قَی ثب ثبز قَی  

 

 ىذف كلي 
 

 آؼٌبیی ثب هفبّین کلی ؼیوی ٍ خَاؾ ػوَهی گبزّب 

 

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 ثیبى کٌذ را هفبّین کلی ؼیوی ّوچَى هبدُ، اًرشی، ٍزى اتوی، هذل ّبی هختلف اتن

 اًَاع پیًَذّبی ؼیویبیی، پتبًعیل یًَیساظیَى ٍ پیًَذّبی فلسی را ًبم ثردُ ٍ ّریک از آًْب را ؼرح دٌّذ. 

 خَاؾ ػوَهی گبزّب ٍ قَاًیي هرثَط ثِ آًْب را تَـیف ًوبیذ.

 

 ىذف كلي 
 اـَل ٍ هجبًی ظیٌتیک ؼیویبیی  آؼٌبیی ثب



 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 ظیٌتیک ؼیویبیی را تؼریف ًوَدُ ٍ اًذازُ گیریْبی تجرثی ظرػت ٍاکٌػ را تؽریح ًوبیٌذ. 
 هرتجِ ّبی ظیٌتیک ٍاکٌػ ثِ طَر کلی تؽریح ًوبیذ.

 تبثیر فبکتَرّبی هختلف رٍی ظرػت ٍاکٌػ ٍ هؼبدالت هرثَط ثِ آًْب را ثیبى ًوبیٌذ.
 

 ىذف كلي 
 ٍ هحلَل ظبزی اًَاع غلظت ّب بىیٍ ث یَهتریَکیثب اظت ییآؼٌب

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 هؼبدالت اظتَکیَهتری، هحبظجبت ٍ ٍاحذّب را تؽریح ًوَدُ ٍ ًحَُ اظتفبدُ از در آزهبیػ ػولی ثذاًذ.

 هراحل هحلَل ظبزی را ثِ ترتیت اًجبم دّذ. 

 

 ىذف كلي 

 ) اًَاع تؼبدل ّب، ثبثت تؼبدل ّب ٍ ...( ییبیویؼ یثر تؼبدل ّب یهرٍر

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 یتن ّبی هختلف را ؼرح ًوبیذعاًَاع تؼبدالت ؼیویبیی در ظ

  جْت ٍاکٌػ تؼبدلی ًوًَِ ؼیویبیی ثرحعت حل هعبئل تؽخیؿ دّذ

 ٍ اًجبم دّذ. آزهبیؽبت هرثَط ثِ تؼبدالت ؼیویبیی در آزهبیؽگبُ هحبظجِ کردُ

 

 ىذف كلي 

 آؼٌبیی ثب رٍغ ّبی تؼییي هَاد ) رٍغ ٍزى ظٌجی ٍ هحبظجبت هرثَط ثِ آى، خَاؾ رظَة ّب ٍ ...(

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 اًَاع رٍغ ّبی ٍزًی )رظَثگیری، تجخیری ٍ الکترٍٍزًی( ثرای تؼییي هیساى تجسیِ هَاد ؼرح دّذ.

 رظَة ٍ فرآیٌذّبی درگیر در آى را ؼرح دّذ. هراحل تؽکیل

 دادُ ٍ در آزهبیؽگبُ ػولی آى را اظتخراج گٌذ. هعبئل هرثَط هیساى رظَة اظتخراجی از هَاد هجَْل در هحلَل آثی را اًجبم 

 

 ىذف كلي 

 کبرثرد ٍ هحبظجبت هرثَط ثِ آى ،یرظَث َىیتراظیتآؼٌبیی ثب 

 ىذف اختصاصی 

 تایذ تتَاًذ:داًؽجَ  در پایاى دٍرُ 

 .دّذ تؽخیؿ تیتراظیَى ٍاکٌؽْبی ظبیر از را تیتراظیَى رظَثی ٍاکٌػ

 .ثذاًذ هَاد گیری اًذازُ در ،را)هَر، فبلْبرد ٍ فبجبًس رٍغ( رظَثی تیتراظیَى رٍغ کبرثرد

  هیساى هَاد هجَْل در هحلَل آثی ثِ ٍظیلِ تیتراظیَى را اًجبم دّذ.ثِ هعبئل هرثَط 

 ْیسات هَجَد در آزهبیؽگبُ ترکیجبت هَرد ًظر را اًذازُ گیری کٌذ. ثب اظتفبدُ از تج

 

 ىذف كلي 

 ثبفر ٍ اظتبًذارد آًْب یٍ ثبز، کبرثردّب آى ٍ هحلَل ّب ذیاظ یّب َىیتراظیتآؼٌبیی ثب 

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 .دّذ تؽخیؿ تیتراظیَى ٍاکٌؽْبی ظبیر از را اظیذ ٍ ثبزتیتراظیَى  ٍاکٌػ



 .ثذاًذ هَاد گیری اًذازُ در را اظیذ ٍ ثبز تیتراظیَى رٍغ کبرثرد

 هیساى هَاد هجَْل در هحلَل آثی ثِ ٍظیلِ تیتراظیَى را اًجبم دّذ. ثِ هعبئل هرثَط 

 اًَاع هحلَل ّبی ثبفر را تؽریح ًوَدُ ٍ تَاًبیی درظت کردى هحلَل  ٍ اظتفبدُ در آزهبیؽبت ػولی را ثذاًذ. 

 

 ىذف كلي 

 آًْب یآى ٍ هؼبدالت ٍ ؼٌبظبگرّب لیتؽک یکوپلکط، ثبثت ّب لیتؽک َىیتراظیت

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 تؽریح ًوَدُ ٍ ٍاکٌػ ّبی هرثَط ثِ آى را ثذاًذتیتراظیَى تؽکیل کوپلکط را 

 اًَاع کوپلکط دٌّذُ ّب ٍ ؼٌبظبگر هرثَط ثِ تؽکیل کوپلکط را تؽریح ًوبیذ

  را اًجبم دّذ. کوپلکط هیساى هَاد هجَْل در هحلَل آثی ثِ ٍظیلِ تیتراظیَىثِ هرثَط ٍ آزهبیؽبت هعبئل 

 

 ىذف كلي 

 آؼٌبیی ثب ٍاکٌػ ّبی الکترٍؼیویبیی ٍ ٍیصگی ّب آى 

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 ٍ ٍیصگی ّبی ّر یک از ٍاکٌػ ّب را تؽریح ًوبیذٍاکٌػ ّبی الکترٍؼیویبیی را تَـیف ًوَدُ 
 

 ىذف كلي 

 هجبًی ٍ اـَل پیل ّبی الکترٍؼیویبیی ٍ اًَاع آًْب

 ىذف اختصاصی 

 در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ: داًؽجَ 

 پیل ّبی الکترٍؼیویبیی را تؼریف ًوَدُ  ٍ اًَاع آًْب را تقعین ثٌذی ٍ تؽریح ًوبیذ.
 پذیذُ پالریساظیَى را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى را تقعین ثٌذی ٍ تؽریح ًوبیذ. 

 

 ىذف كلي 

 کبّػ -ػیٍ ؼٌبظبگرّب اکعب َىیتراظیکبّػ ٍ اًَاع ت-ػیاکعب یٍاکٌػ ّبآؼٌبیی ثب 

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 کبّػ را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع تیتراظیَى هرثَط ثِ ایي ٍاکٌػ را تؽریح ًوبیذ-ٍاکٌػ ّبی اکعبیػ

 کبّػ را ثذاًذ -ؼٌبظبگرّب هرثَط ثِ تیتراظیَى اکعبیػ

 دُ ٍ تَـیف ًوبیذکبّػ را ًبم ثر -کبرثرد تیتراظیَى ّبی اکعبیػ

 

 ىذف کلی 

 هرثَط ثِ آى یٍ ؼٌبظبگرّب یاًَاع الکترٍدّب ،یَهتریپتبًع یرٍغ ّب

 ىذف اختصاصی 

 ًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذدا

 رٍؼْبی پتبًعیَهتری را ًبم ثردُ ٍ اًَاع الکترٍدّبی ؼٌبظبگر را تؽریح ًوبیذ

 ی تیتراظیَى پتبًعیَهتری را ثیبى ًوبیذ. اـَل ٍ هجبً

 را اًجبم دّذ.  پتبًعیَهتری ٍ ؼٌبظبگرّبهعبئل ٍ آزهبیؽبت هرثَط ثِ هیساى هَاد هجَْل در هحلَل آثی ثِ ٍظیلِ تیتراظیَى 

 

 

 



 ىذف کلی 

 آى َىیتراظیٍ ت یکَلَهتر یاـَل ٍ هجبً

 ىذف اختصاصی 

 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 ح ًوبیذتؽریکَلَهتری را تؼریف ًوَدُ ٍ اًَاع آى ثرپبیِ جریبى ٍ پتبًعیل 

 ریح ًوبیذتیتراظیَى کَلَهتری را تؽ

 

  ىذف کلی 

 آى یا ِیتجس یٍ کبرثرد ّب یظٌج تیّذا یثب رٍؼْب ییآؼٌب

 ىذف اختصاصی 
 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 رکر هثبل ثیبى ًوبیذ رٍغ ّبی ّذایت ظٌجی ًبم ثردُ ٍ کبرثردّبی ثب

 را اًجبم دّذ.  ّذایت ظٌجیهعبئل ٍ آزهبیؽبت هرثَط ثِ هیساى هَاد هجَْل در هحلَل آثی ثِ ٍظیلِ 

 

  ىذف کلی 

 ٍ ...( یآًتبلپ ک؛یٌبهی) ترهبد کیسیف یویاز ؼ یاظبظ نیهفبّ

 ىذف اختصاصی 
 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

ّوچَى ترهَدیٌبهیک، آًتبلپی، آًترٍپی ٍ ... ثیبى ًوَدُ ٍ ارتجبط آًْب ثب ّن دیگر را تؼریف اًَاع هفبّین ؼیوی فیسیک 

 تؽریح ًوبیذ

 ثبثت تؼبدل، فؽبر ثخبر هبیؼبت ٍ هخلَطْبی دٍتبیی را ثب رکر هثبل ثیبى ًوبیذ.

 

  ىذف کلی 

 ّب ٍ ...( سٍتَحیا ،ی)ظبختوبى ّعتِ ا یّعتِ ا یویٍ اـَل ؼ یهجبً

 ىذف اختصاصی 
 داًؽجَ  در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:

 ظبختوبى ّعتِ ٍ تئَری آى را ثیبى ًوبیذ

 اًَاع رادیَاکتیَّبی طجیؼی ٍ هفٌَػی را ًبم ثردُ ٍ تفبٍت ّبی آى را ثیبى ًوبیذ

رات آى رٍ اًعبى ٍ هحیط زیعت ثاًَاع تؽؼؽبت ّعتِ ای ًبؼی از ٍاکٌػ ّبی ّعتِ ای ٍ اًفجبر ّعتِ ای ًبم ثردُ ٍ ا

 تؽریح ًوبیذ.
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امكانات 

مورد 

 نياز
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 ارزضيابي

06/07/98 12-10  

آؼٌایی تا هفاّین کلی 

ؼیوی )هادُ، اًرشی، ٍزى 

اتوی، هَل ٍ ...( ٍ خَاؾ 

عوَهی گازّا ) قَاًیي 

هرتَط تِ گازّا، تثخیر، 

 فؽار تخار ٍ ...(

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى ؼفاّی 

) پرظػ ٍ 

 پاظخ فردی( 

13/07/98 12-10  

آؼٌایی تا اـَل ٍ هثاًی 

ظیٌتیک ؼیویایی ) 

ظیٌتیک ٍ تعریف ظرعت 

ٍاکٌػ ّا، اًذازُ گیری 

تجرتی ظرعت ٍاکٌػ ّا، 

 هرتثِ ٍاکٌػ ّا ٍ ...(

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى 

تؽریحی 

 )کتثی(

20/07/98 12-10  
آؼٌایی تا اظتیَکیَهتری ٍ 

 تیاى اًَاع غلظت ّا

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى ؼفاّی 

) پرظػ ٍ 

 پاظخ فردی(

27/07/98 

تعغیل 

 رظوی

12-10  
هرٍری تر تعادل ّای 

ؼیویایی ) اًَاع تعادل ّا، 

 ثاتت تعادل ّا ٍ ...(

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

هجازی 

)هحتَای 

 الكترًٍیكی(

َتریکاهپ  

آزهَى 

تؽریحی 

 )هجازی(

04/08/98 12-10  

آؼٌایی تا رٍغ ّای 

تعییي هَاد ) رٍغ ٍزى 

ظٌجی ٍ هحاظثات هرتَط 

تِ آى، خَاؾ رظَب ّا ٍ 

)... 

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى ؼفاّی 

) پرظػ ٍ 

 پاظخ فردی(

11/08/98 12-10  
رظَتی، کارترد  تیتراظیَى

 ٍ هحاظثات هرتَط تِ آى

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى 

تؽریحی 

 )کتثی(

18/08/98 12-10  
تیتراظیَى ّای اظیذ ٍ 

تاز، کارتردّا آى ٍ هحلَل 

 ّای تافر ٍ اظتاًذارد آًْا

ًظام دکتر 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى ؼفاّی 

) پرظػ ٍ 

 پاظخ فردی(

25/08/98 12-10  

تیتراظیَى تؽكیل 

کوپلكط، ثاتت ّای 

تؽكیل آى ٍ هعادالت ٍ 

 ؼٌاظاگرّای آًْا

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى ؼفاّی 

) پرظػ ٍ 

(پاظخ فردی  

02/09/98 12-10  
آؼٌایی تا ٍاکٌػ ّای 

الكترٍؼیویایی ٍ ٍیصگی 

 ّا آى

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

اهتحاى هیاى 

 ترم 

09/09/98 12-10 آزهَى ؼفاّی  ذیتختِ ظفتِ  طیتذردکتر ًظام الذیي هثاًی ٍ اـَل پیل ّای  



ـَرت  هٌگلی زادُ الكترٍؼیویایی ٍ اًَاع آًْا

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

) پرظػ ٍ 

 پاظخ فردی

16/09/98 12-10  

-ٍاکٌػ ّای اکعایػ

کاّػ ٍ اًَاع تیتراظیَى ٍ 

 -ؼٌاظاگرّا اکعایػ

 کاّػ

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى 

تؽریحی 

 )کتثی(

23/09/98 12-10  
رٍغ ّای پتاًعیَهتری، 

اًَاع الكترٍدّای ٍ 

 ؼٌاظاگرّای هرتَط تِ آى

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى ؼفاّی 

) پرظػ ٍ 

 پاظخ فردی

30/09/98 12-10  
اـَل ٍ هثاًی کَلَهتری ٍ 

 تیتراظیَى آى

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى 

تؽریحی 

 )کتثی(

07/10/98 12-10  
آؼٌایی تا رٍؼْای ّذایت 

ظٌجی ٍ کارترد ّای 

 تجسیِ ای آى

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى ؼفاّی 

) پرظػ ٍ 

 پاظخ فردی

14/10/98 12-10  
هفاّین اظاظی از ؼیوی 

فیسیک ) ترهادیٌاهیک؛ 

 آًتالپی ٍ ...(

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

 -ظخٌراًی

پرظػ ٍ 

 پاظخ

 ذیتختِ ظف

 -کهاشی –

 َیذیٍ

 -پرٍشکتَر

َتریکاهپ  

آزهَى 

تؽریحی 

 )کتثی(

21/10/98 12-10  
ٍ اـَل ؼیوی هثاًی 

ّعتِ ای )ظاختواى 

 ّعتِ ای، ایسٍتَج ّا ٍ ...(

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

تِ  طیتذر

ـَرت 

هجازی 

)هحتَای 

 الكترًٍیكی(

َتریکاهپ  

آزهَى 

تؽریحی 

 )هجازی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ضیوی ػوَهی ) ػولی( درس زهبًبٌدی جدٍل

تاريخ 

 ارائو

ساعت 

 ارائو

موضوع 

 جلسو
 مذرس

نحوه 

 ارائو

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزضيابي

01/07/98 12-10 

آؼٌایی تا ایوٌی ٍ 

اُ ٍ گتْذاؼت در آزهایؽ

رٍغ کار تا تجْیسات 

 هَجَد در آزهایؽگاُ

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

هٌظن ٍ فعال در حضَر 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

08/07/98 12-10 

آؼٌایی تا ایوٌی ٍ 

تْذاؼت در آزهایؽاُ ٍ 

رٍغ کار تا تجْیسات 

 هَجَد در آزهایؽگاُ

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

 ٍظایل

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

15/07/98 12-10 
آؼٌایی تا رٍغ ّای 

 هختلف هحلَل ظازی

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

22/07/98 12-10 

 تعییي هقذار 

آالیٌذُ هجَْل در هحلَل 

تا رٍغ ًوَدار اظتاًذارد ٍ  

 دظتگاُ اظپكترٍفتَهتری

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

29/07/98 12-10 
آؼٌایی تا رٍغ ٍزى 

ظٌجی ٍ هحاظثِ رظَتات 

 تاقی هاًذُ

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ترد ٍ ٍایت 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

06/08/98 12-10 
تیتراظیَى اظیذ ٍ تاز 

 ضعیف

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

13/08/98 12-10 
تیتراظیَى آؼٌایی تا 

آزهایؽات ٍ رظَتی، 

 هحاظثات هرتَط تِ آى

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

20/08/98 12-10 

آؼٌایی تا تیتراظیَى ّای 

اکعیذ ٍ احیا ٍ اًجام 

تا  H2O2 اًذازُ گیری 

 پرهٌگٌات

 

دکتر ًظام 

الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ترد ٍ ٍایت 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار



27/08/98 12-10 

اظتاًذارد ظازی هحلَل 

پرهٌگٌات تا اظیذ 

اًذازُ  اگسالیک ترای

 H2O2 گیری 

 

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

04/09/98 12-10 
هتر ٍ  pHآؼٌایی تا 

هحلَل  pHاًذازُ گیری 

 ّای هختلف

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

11/09/98 12-10 
تیتراظیَى اظیذ ٍ تاز 

 ضعیف

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

18/09/98 12-10 
اًذازُ گیری غلظت آًیَى 

 ّا تِ رٍغ ؼیویایی

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

25/09/98 12-10 
تعییي هقذار کاتیَى ّا 

  EDTAتَظیلِ 

 

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

فعال در حضَر هٌظن ٍ 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

02/10/98 12-10 

آؼٌایی تا آزهایػ 

الكترٍؼیویایی ) 

الكترٍدی پَزیؽي فلس 

 ظرب رٍی فلس تیتاًیَم(

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ٍایت ترد ٍ 

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

09/10/98 12-10 

آؼٌایی ٍ اًجام آزهایػ 

تیتراظیَى غیرهعتقین ) 

 یذٍهتری( ٍ پتاًعیَهتری

 

دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ

ظخٌراًی، 

پرظػ ٍ 

پاظخ ٍ 

اًجام 

 آزهایػ

 -کتاب

 -پرٍشکتَر

ترد ٍ  ٍایت

ٍظایل 

آزهایؽگاّی 

 الزم

حضَر هٌظن ٍ فعال در 

کالض، پاظخ تِ 

ظَاالت، اًجام آزهایػ 

 ٍ ًَؼتي گسارغ کار

 آزهَى پایاًی 12-10 16/10/98
دکتر ًظام الذیي 

 هٌگلی زادُ
اًجام 

 آزهایػ

هَاد ٍ 

ٍظایل 

 آزهایؽگاّی

 اًجام آزهایػ

 

 

 

 

 

 

 


