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 مقدمه:

شد و فراگیری عناوین  شت حرفه ای می با سته بهدا سی پیو شنا شجویان کار صی دان ص این درس از دروس تخ

و  تعیین شدددت توسددن دانشددجو می تواند او در فهز و ارزیابی عواما شددیییایی مکین بای کار به یری  ع یی

  کاربردی توانیند نیاید.

 

 

 

 

 یشناس: کاریلیکار      مقطع/رشته تحص یمنیو ا یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده: بهداشت اوز       گروه آموزش

 کار       یمنیو ا یبهداشت حرفه ا یمهندس وستهیپ

 3 :  تعداد واحد هوا ینمونه ها یابیو ارزش هیتجز  :  نام درس

 واحد عملی 1 -واحد نظری 2 نوع واحد :

شیمی تجزیه، مبانی نمونه برداری از آالینده   پیش نیاز:

 های هوا

 و ساعت برگزاری کالس:   زمان

 ( 8-10)  یکشنبه

 ( 8-10) سه شنبه

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:
 

   عبدالرسول رحمانیدکتر  مسئول برنامه :  

   دکتر عبدالرسول رحمانی  مدرس: 

   تهیه و تنظیم: دکتر عبدالرسول رحمانی

 15/10/98: یبازنگر/نیتدو خیتار

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:

 بخش تئوری:  -الف

 اخالقی در کار آزمایشگابی و بهداشتی، ایینی مالحظات 

 و تعاریف اساسی در این مباحثارقام شایستگی  ،تقسیز بندی روش بای دستگابی 

 ظت آالیندت در حجز بواشنایی با واحدبای غ ظت در مک ول و مکاسبات غ آ 

 آمادت سازی نیونه بای بوامخت ف بای  روش  

 شاما روش استاندارد خارجی، افزایش استاندارد و استاندارد  کیی در آنالیز دستگابی ) یروش با

 ( داخ ی

 تجزیه آالیندت بای بوا به روش بای اسپکتروسکوپی مولکولی و اتیی 

 توگرافی مایع و یونیتجزیه آالیندت بای بوا به روش بای کروما 

 تجزیه آالیندت بای بوا به روش بای میکروسکوپی 

 ارزیابی میزان آالیندت بای بوا و مقایسه با حدود مجاز 

 ب: بخش عملی

  نیونه برداری و تعیین مقدارSo2 در بوا به روش تیتراسیون 

  نیونه برداری و تعیین مقدارNo2 در بوا به روش اسپکتروفتومتری 

  بای ف زی آبن به روش اسپکتروفتومتری و تعیین مقدار فیومنیونه برداری 

 یونه برداری و تعیین مقدار سرب به روش جذب اتیین 

  با دستگات گاز کروماتوگرافیدر بوا یک آالیندت بیدروکربنی فرار تعیین مقدار نیونه برداری و 

  و تجزیه با دستگات آمادت سازی یک نیونه تهیه شدت با بطری گاز شویHPLC 

 نیونه برداری و شیارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیک 

 نیونه برداری و شیارش الیاف به روش میکروسکوپیک 

 

 

 



 هدف کلی 

 اخالقی در کار آزمایشگابی و آشنایی با مباحث بهداشتی، ایینی

  اهداف اختصاصی 

 انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

  را بشناسد  شگاتیماآز نیدر مک یمخایرات شغ 

 کند تیرا بداند و رعا شگاتیآزما نیدر مک یو مقرارت عیوم یینیحفاظت، ا اصول 

 کند تیرا بداند و رعا شگاتیبه بنگام کار در آزما یاخالق اصول 

 هدف کلی 

 مباحث نیدر ا یاساس فیو تعار یستگیارقام شا ،یدستگاب یروش با یبند زیتقسآشنایی با 

 

  اهداف اختصاصی 

 :باشدتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر ان

  شرح دبدتعاریف اساسی در آنالیز دستگابی مرتبن با نیونه و سیگنال را 

 اساس تقسیز بندی روش بای آنالیز دستگابی را بداند 

 را بشناسد  و.... حد تشخیص ،ارقام شایستگی از جی ه دقت، صکت، رنج خطی، حساسیت، گزینش پذیری

 .و مکاسبه کند

 هدف کلی 

 مروری بر واحدبای غ ظت در مک ول و مکاسبات غ ظت آالیندت در حجز بوا

 

  اهداف اختصاصی 

 انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

 را بداند تفاوت واحد غ ظت در مک ول و غ ظت در بوا 

  ابییت واحدبایppm  وppb را بداند در مک ول آبی و غیرآبی و مکاسبات مربویه 

 را بداند قانون گازبای ایدت ال در گازبا و ابییت آن در مکاسبات غ ظت بوا 

 انجام دبدرا  مکاسبه غ ظت آالیندت بای گردوغبار و آئروسا و آالیندت بای گازی در بوا 

 

 

 



 هدف کلی 

 سازی نیونه تآشنایی با روش بای آماد

 

  اهداف اختصاصی 

 د:انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باش   

  

 را بداند آمادت سازی نیونه با ربیافت بای خشک و تر تقسیز بندی روش بای 

 را بداند روش بای آمادت سازی تر با حالل بای آبی و غیر آبی و استفادت از اسیدبا 

 را  روش بای آمادت سازی مبتنی بر استفادت از تابش بای پر انرژی، حرارت و امواج ماوراء صوت

 بداند

 هدف کلی 

 استخراج فاز جامد و مایعبا روش بای آشنایی 

 

 اهداف اختصاصی 

  انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

  روش بای استخراج، ف سفه مبانی بنیادی آن ) فاز ساکن، فاز متکرک، تعادل بین فازی، ثابت

 را بداند توزیع و بازدت استخراج(

 را بداند ی آناصول مقدماتی استخراج فاز مایع و کاربردبا 

  را بداندکاربردبای آن اصول مقدماتی استخراج فاز جامد و 

 را بداند روش بای میکرواستخراج فاز جامد و مایع 

  ک یات روش بایSPE  وSPME را بداند 

 هدف کلی 

 ( شاما روش استاندارد خارجی، افزایش استاندارد و استاندارد داخ یکیی در آنالیز دستگابی )  یروش باآشنایی با 

 

  اهداف اختصاصی 

 انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

 و مزایا و معایب آن را بشناسد اساس کالیبراسیون خارجی را بداند 

  و مزایا و معایب آن را بشناسد را بداند زیش استانداردروش افاساس 

 مبنای استفادت و انتخاب استاندارد داخ ی و ع ت کاربرد آن را بشناسد 



 ی مکاسبات غ ظت نیونه واقعی در بر یک از روش بای فوق را بداندمبنا 

 هدف کلی 

 ک یات روش بای اسپکتروسکوپی )ییف بینی(آشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

  انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

  نوری براساس نوع بر بز کنش، نوع مادت و ناحیه  یاسپکتروسکوپ یروش باتقسیز بندی

 را بداند کانسی ییف الکترومغناییسفر

  را  ) جذب، نشر، ف ورسانس، فسفرسانس و ...( یاسپکتروسکوپتعاریف اساسی در سیگنال بای

 بداند

  را  ) منبع، جایگات نیونه، آشکارساز، انتخاب گر یول موج و ...( یاسپکتروسکوپاجزاء دستگات

 بشناسد

  را بداند احیه فرکانس بای مخت فدر ن یاسپکتروسکوپویژگی بای اجزاء دستگات بای 

  را بداند ) ییف بای پیوسته و خطی( بای اتیی و مولکولی یاسپکتروسکوپتفاوت بای بنیادی 

 هدف کلی 

 ک یات روش بای جذب اتیی و نشر اتییآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

  انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

  را بداند )تاکید بر شع ه و کورت گرافیتی(روش بای اتز سازی در جذب اتیی 

 را بشناسد منابع خطی در جذب اتیی 

 را بداند مزاحیت بای ییفی و شیییایی در جذب اتیی و روش بای رفع آن 

  را بداندک یات روش بای نشر اتیی 

 هدف کلی 

 ک یات روش بای اسپکتروسکوپی مولکولیآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

  بعد از فراگیری قادر باشد:انتظار میرود دانشجو 



 بشناسدرا  جذب مولکولی و دستگات آن 

  آن را بداندو کاربردبا و مکاسبات را شرح دبد المبرت  –قانون بیر 

  را بشناسدباندبای جذبی اساسی در جذب مولکولی 

  یاسپکتروسکوپک ی ت روش بای ( مادون قرمزIR) را  در بهداشت حرفه ای ی آنو کاربردبا

 بداند

 کلی هدف 

 کروماتوگرافی و دسته بندی آن باک یات روش بای آشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

  انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

 را بداند ک یات بنیادی در کروماتوگرافی و تعادل بای مربویه 

 ) را بداند تقسیز بندی روش بای کروماتوگرافی ) الیه نازک، مسطح و ستونی 

 شرح دبدرا  ساکندی روش بای کروماتوگرافی بر مبنای فازبای متکرک و تقسیز بن 

  شرح دبدرا مفهوم زمان بازداری و پارامتربای کارایی در جداسازی در ستون 

 هدف کلی 

 و کروماتوگرافی گازیک یات روش بای کروماتوگرافی آشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

  د:انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باش

 شرح دبدرا  تقسیز بندی روش بای کروماتوگرافی بر مبنای فازبای متکرک و ساکن 

 ( مبانی مقدماتی کروماتوگرافی گازیGC) را شرح دبد 

   اجزاء دستگات کروماتوگرافی گازی )سی ندربای گاز و کنترل کنندبای جریان و فشار، تزری

 را شرح دبد کنندت، آون، ستون و آشکارسازبا(

 بای آشکارسازGC را شرح دبد و کاربرد برای آالیندت بای مخت ف گازی در مکین کار 

  برنامه ریزی دمایی درGC را شرح دبد 

 



 هدف کلی 

 ک یات روش بای کروماتوگرافی مایعآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

  انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

 را شرح دبد آنالیز آالیندت بای شغ ی ک یات کروماتوگرافی مایع و کاربردبای آن در 

  اجزاء دستگات کروماتوگرافی مایع وHPLC را شرح دبد 

 را شرح دبد انواع ستون با و آشکارسازی کروماتوگرافی مایع 

  برنامه ریزی حالل درHPLC را شرح دبد 

  مثال بایی از کاربردHPLC بداندرا  در آنالیز آالیندبای شغ ی 

 هدف کلی 

 نی آنالیزبای میکروسکوپیمباآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

  انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

 را بداند استفادت از میکروسکوپ در شیارش ذرات و الیاف و تعیین ابعاد آن با 

 را شرح دبد انواع گراتیکول با در مطالعات میکروسکوپی 

 را بداند کالیبراسیون میکروسکوپ 

  را بداند با در بررسی میکروسکوپیآماد سازی نیونه 

 را بداند واحدبای تراکز آالیندت با در بررسی بای میکروسکوپی 

 هدف کلی 

 تفسیر نتایج و مقایسه با حدود مجاز

 

 اهداف اختصاصی 

  :بهانتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر 

 باشد تفسیر نتایج در مواجهه بای مرسوم شیفت بای شغ ی متعارف 

 باشد )شیفت بای کاری غیر معیول( یج در مواجهه بای غیرمتعارفتفسیر نتا 

 باشد تفسیر نتایج در مواجهه با مخ وط آالیندت بای شیییایی 



 هدف کلی 

 در بوا به روش تیتراسیون So2نیونه برداری و تعیین مقدار آشنایی عی ی با 

 اهداف اختصاصی 

  دانشجو در پایان دورت باید بتواند:

 س را با آزمایشگات تطبی  دبدآموخته بای ذکر شدت در کال. 

  تیامی مراحا تعیین مقدارSo2  نتایج را تفسیر کندو را به تنهایی انجام دبد 

 گزارش جامعی از مراحا انجام کار را ارائه نیاید 

 هدف کلی 

 در بوا به روش اسپکتروفتومتری No2تعیین مقدار نیونه برداری و آشنایی عی ی با 

 اهداف اختصاصی 

  یان دورت باید بتواند:دانشجو در پا

 .آموخته بای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبی  دبد 

  تیامی مراحا تعیین مقدارNo2  نتایج را تفسیر کندو را به تنهایی انجام دبد 

 گزارش جامعی از مراحا انجام کار را ارائه نیاید 

 هدف کلی 

 زی آبن به روش اسپکتروفتومتریبای ف  تعیین مقدار فیومنیونه برداری و آشنایی عی ی با 

 اهداف اختصاصی 

  دانشجو در پایان دورت باید بتواند:

 .آموخته بای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبی  دبد 

  نتایج را تفسیر کند و را به تنهایی انجام دبدبای ف زی آبن  فیومتیامی مراحا تعیین مقدار 

 ه نیایدگزارش جامعی از مراحا انجام کار را ارائ 

 هدف کلی 

 تعیین مقدار سرب به روش جذب اتیینیونه برداری و آشنایی عی ی با 

 اهداف اختصاصی 

  دانشجو در پایان دورت باید بتواند:

 .آموخته بای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبی  دبد 



  و نتایج را تفسیر کند را به تنهایی انجام دبد سربتیامی مراحا تعیین مقدار 

 رش جامعی از مراحا انجام کار را ارائه نیایدگزا 

 

 

 هدف کلی 

 شیارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیکنیونه برداری و آشنایی عی ی با 

 اهداف اختصاصی 

  دانشجو در پایان دورت باید بتواند:

 .آموخته بای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبی  دبد 

  و نتایج  تنهایی انجام دبدرا به  به روش میکروسکوپیکغبار شیارش ذرات گرد و تیامی مراحا

 را تفسیر کند

 گزارش جامعی از مراحا انجام کار را ارائه نیاید 

 هدف کلی 

 شیارش الیاف به روش میکروسکوپیکنیونه برداری و آشنایی عی ی با 

 اهداف اختصاصی 

  دانشجو در پایان دورت باید بتواند:

 .آموخته بای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبی  دبد 

  و نتایج را تفسیر  را به تنهایی انجام دبد به روش میکروسکوپیکشیارش الیاف تیامی مراحا

 کند

 گزارش جامعی از مراحا انجام کار را ارائه نیاید 

 هدف کلی 

 با دستگات گاز کروماتوگرافیدر بوا  نی فراربیدروکرب آالیندتیک تعیین مقدار نیونه برداری و آشنایی عی ی با 

 اهداف اختصاصی 

  دانشجو در پایان دورت باید بتواند:

 .آموخته بای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبی  دبد 



  و نتایج را تفسیر  را به تنهایی انجام دبد دروکربنی فرارآالیندت بیتیامی مراحا تعیین مقدار

 کند

 ا انجام کار را ارائه نیایدگزارش جامعی از مراح 

 دف کلیه 

 HPLCو تجزیه با دستگات سازی یک نیونه تهیه شدت با بطری گاز شوی  آمادتآشنایی عی ی با 

 اهداف اختصاصی 

  دانشجو در پایان دورت باید بتواند:

 .آموخته بای ذکر شدت در کالس را با آزمایشگات تطبی  دبد 

  و تجزیه با دستگات شدت با بطری گاز شوی  سازی نیونه تهیه آمادتتیامی مراحاHPLC  را به

 و نتایج را تفسیر کند تنهایی انجام دبد

 گزارش جامعی از مراحا انجام کار را ارائه نیاید 

 روش آموزش 

  ،آموزش به روش سدددخنرانی تعام ی و با بهرت گیری از وسدددایا کیک آموزشدددی ) مانند وایت بورد

سازی نیونه( پاورپوینت مکتوی فی ز با و عکس  ستگات با یا روش بای آماد  بای مرتبن با اجزاء د

 انجام می گیرد. در یول ج سات آموزشی پرسش و پاسخ و بکث پیرامون موضوع آزاد است. 
 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور ، 

 

   آموزش دهنده 
 رسول رحمانیدکتر عبدالمربوطه:   داستا 

 

  منابع اصلی درسی: 
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 بوا ینیونه با یابیو ارزش هیتجز درس زمانبندی جدول                             

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

13/11/98 10-8 

 مالحظات

 ،یمنیا ،یبهداشت

در کار  یاخالق

 یشگاهیآزما

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

 ،موثر در کالس 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

15/11/98 10-8 

 یبند میتقس

 یروش ها

ارقام  ،یدستگاه

و  یستگیشا

 یاساس فیتعار

 مباحث نیدر ا

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

 موثر در کالس ،

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

20/11/98 10-8 

بر  یمرور

غلظت  یواحدها

در محلول و 

محاسبات غلظت 

در حجم  ندهیآال

 هوا

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

 ،موثر در کالس 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

27/11/98 10-8 
آماده  یروش ها

 نمونه یساز

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

 ،موثر در کالس

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

29/11/98 10-8 
آماده  یروش ها

 نمونه یساز

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

مستمر و حضور 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

4/12/1398 10-8 

 یروش ها

استخراج فاز 

 عیجامد و ما

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 



فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

06/12/1398 10-8 

 یکم یروش ها

 زیدر آنال

 یدستگاه

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

13/12/1398 10-8 

 یروش ها اتیکل

 یاسپکتروسکوپ

 (ینیب فی)ط

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

امتحان 

 میام ترم،

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 ئلدر حل مسا

20/12/98 10-8 

 یروش ها اتیکل

و  یجذب اتم

 ینشر اتم

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 کامپیوتر مجازی

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

 حل مسائل

17/01/1399 10-8 

 یروش ها اتیکل

 یاسپکتروسکوپ

 یمولکول

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

کتور ویدئو پرژ

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

19/01/1399 10-8 

 یروش ها اتیکل

و  یکروماتوگراف

آن  یدسته بند

 ها

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

ر مستمر و حضو

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

24/01/1399 10-8 

 یروش ها اتیکل

و  یکروماتوگراف

 یکروماتوگراف

 یگاز

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 کامپیوتر مجازی

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

 حل مسائل

26/01/1399 10-8 

 یروش ها اتیکل

 یماتوگرافکرو

 عیما

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 کامپیوتر مجازی

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی



 حل مسائل

31/01/1399 10-8 
 یزهایآنال یمبان

 یکروسکوپیم

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

شارکت در م

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

02/02/1399 10-8 

و  جینتا ریتفس

با حدود  سهیمقا

 مجاز

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

07/02/1399 

 ) جبرانی(
 رفع اشکال 10-8

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

09/02/1399 

 ول()گروه ا
10-8 

نمونه برداری و 

تعیین مقدار 

So2  در هوا به

 روش تیتراسیون

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

14/02/1399 

 )گروه دوم(
10-8 

نمونه برداری و 

تعیین مقدار 

So2  در هوا به

 تراسیونروش تی

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

16/02/1399 

 )گروه اول(
10-8 

نمونه برداری و 

تعیین مقدار 

No2  در هوا به

روش 

 اسپکتروفتومتری

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 زاتتجهی

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

21/02/1399 

 )گروه دوم(
10-8 

نمونه برداری و 

تعیین مقدار 

No2  در هوا به

روش 

 اسپکتروفتومتری

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 نظم ورعایت 



نظافت 

 آزمایشگاهی

23/02/1399 

 )گروه اول(
10-8 

نمونه برداری و 

تعیین مقدار 

فیوم های فلزی 

آهن به روش 

 اسپکتروفتومتری

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

28/02/1399 

 ()گروه دوم
10-8 

نمونه برداری و 

تعیین مقدار 

فیوم های فلزی 

آهن به روش 

 اسپکتروفتومتری

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

30/02/1399 

 )گروه اول(
10-8 

نمونه برداری و 

تعیین مقدار 

 سرب به روش

 جذب اتمی

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

6/03/1399 

 )گروه دوم(
10-8 

نمونه برداری و 

تعیین مقدار 

سرب به روش 

 جذب اتمی

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 هیآزمایشگا

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

11/03/1399 

 )گروه اول(
10-8 

نمونه برداری و 

شمارش ذرات 

گرد و غبار به 

روش 

 میکروسکوپیك

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 یشگاهیآزما

13/03/1399 

 )گروه دوم(
10-8 

نمونه برداری و 

شمارش ذرات 

گرد و غبار به 

روش 

 میکروسکوپیك

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

18/03/1399 

 )گروه اول(
10-8 

نمونه برداری و 

الیاف به  شمارش

روش 

 میکروسکوپیك

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی



20/03/1399 

 )گروه دوم(
10-8 

نمونه برداری و 

شمارش الیاف به 

روش 

 میکروسکوپیك

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

25/03/1399 

 )گروه اول(
10-8 

نمونه برداری و 

 كیتعیین مقدار 

 ندهیآال

فرار  یدروکربنیه

در هوا با دستگاه 

گاز 

 یکروماتوگراف

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

ش کار، گزار

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

27/03/1399 

 )گروه دوم(
10-8 

نمونه برداری و 

 كیتعیین مقدار 

 ندهیآال

فرار  یدروکربنیه

در هوا با دستگاه 

گاز 

 یکروماتوگراف

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

ه، آزمایشگا

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

29/03/1399 

 )گروه اول(
10-8 

جبرانی 

 آزمایشگاه

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

31/03/1399 

 )گروه دوم(
10-8 

جبرانی 

 آزمایشگاه

دکتر 

عبدالرسول 

 یمانرح

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

 

 


