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 کارشناسی بهداشت محیطمقطع و رشته تحصیلی:             مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:   بهداشت         دانشکده :

 واحد 1 :  تعداد واحد شیمی محیط :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 11-11دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   شیمی عمومی پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:

 

 مهندس پرویزی مهرمسئول برنامه : 

 الفبا(: مهندس علی پرویزی مهرمدرسین) به ترتیب حروف 

 مهندس علی پرویزی مهر تهیه و تنظیم : 

 1/11/89: تاریخ تدوین/ بازنگری

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 مقدمه:
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 

بیان سرفصل و قوانین و مقررات درس، واحدهای بیان عوامل مختلف در آب و فاضالب *

 ، اسید و باز، بافر)موالریته، نرمالیته و ...(

 خصوصیات فیزیکی و فیزیکوشیمیایی آب و شیمیایی*

 خصوصیات شیمیایی آب*

 ادامه خصوصیات شیمیایی آب*

 گندزداییروشهای *

روشهای نمونه برداری و محافظت از نمونه ها، روشهای مختلف آزمایش آب و فاضالب،  *

 صحت و ...( ارزیابی داده های کمی )دقت،

 و دستگاه جذب اتمی HPLCمبانی تئوری دستگاههای آنالیز گاز کروماتوگرافی، *

 در آب و فاضالب و کاربرد آن  CODو  BODمبانی تئوری *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 هدف كلي 

 

بیان سرفصل و قوانین و مقررات درس، واحدهای بیان عوامل مختلف در آب و فاضالب 

 ، اسید و باز، بافرنرمالیته و ...()موالریته، 

 
 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 را بیان کند واحدهای بیان عوامل مختلف در آب و فاضالب 

 موالریته، نرمالیته و ... را تعریف کند 

 را شرح دهد اسید و باز، بافر 

 

 

 

 
 

 هدف كلي 

 

 فاضالبخصوصیات فیزیکی و فیزیکوشیمیایی آب و 

 
 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 خصوصیات فیزیکی از قبیل رنگ، طعم و بو، کدورت، درجه حرارت آب را توضیح دهد 

  خصوصیات فیزیکوشیمایی آب و فاضالب، از قبیلPH  وEC را شرح نماید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 هدف كلي 

 

 خصوصیات شیمیایی آب

 
 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 جامدات محلول کل را تعیین نماید 

 اسیدیته آب را مشخص نماید 

 قلیائیت را تعیین کند 

 

 

 

 

 

 
 
 هدف كلي 

 

 خصوصیات شیمیایی آب

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کاتیون ها و آنیون ها را تشخیص و تفکیک نماید 

  تفکیک نمایدمواد آلی را 

 سختی را محاسبه کند 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 هدف كلي 

 

 روش های گندزدایی

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

               تصفیه حرارتی را شرح دهد 

                   تصفیه به وسیله تشعشع راتوضیح دهد 

 را توضیح دهد تصفیه به وسیله مواد شیمیایی 

 

 

 

 

 
 هدف كلي 

 

روشهای نمونه برداری و محافظت از نمونه ها، روشهای مختلف آزمایش آب و فاضالب،  

 ارزیابی داده های کمی )دقت، صحت و ...(

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  نمونه برداری لحظه ایGrab or catch sampling را شرح دهد 

  نمونه برداری مداومContinious sampling را شرح دهد 

 - نمونه برداری مرکب Composite sampling را شرح دهد 

  نمونه برداری مخلوطintegrated sampling را شرح دهد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 هدف كلي 

 

 و دستگاه جذب اتمی HPLCمبانی تئوری دستگاههای آنالیز گاز کروماتوگرافی، 
 

  اهداف اختصاصي 
 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

  روش کار با دستگاهGC را بداند 

  روش کار با دستگاهHPLC را بداند 

  دستگاه جذب اتمی را بداندروش کار با دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 
 هدف كلي 

 

 در آب و فاضالب و کاربرد آن  CODو  BODمبانی تئوری 
 
  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 BOD را شناخته و آن را محاسبه نماید 

 COD را شناخته و آن را محاسبه نماید 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

       +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده 

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 

 جزوه+کتاب+نتیپواورپ +white board 

 

 

   آموزش دهنده 

 

   :مهندس علی پرویزی مهراساتیدمربوطه 

 
 

  منابع اصلي درسي: 
 

 ، مبانی شیمی تجزیه در آزمون های زیست محیطی آب و فاضالب، انتشارات آینه کتاب1738ایماندل کرامت اله *

سایر کالری، مک کارتی پری، پارکین جن، مترجمان: بابایی علی اکبر، علوی ناد علی، جعفرزاده حقیقی فرد نعمت *

 آب و فاضالب(، انتشارات اندیشه رفیع، شیمی محیط زیست)آنالیز های 1799اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 

 

 
 

  ارزشيابي 

 
 :نحوه ارزشیابی         

 *فعالیت کالسی) حل مسائل، تمرین های هفتگی و کوئیز(

 *امتحان میانترم

 *امتحان پایان ترم

 
  نحوه محاسبه نمره كل 

    07نظری% 

      07عملی% 

 

 مقررات 

          07حداقل نمره قبولی                               

 0            تعداددفعات مجاز غيبت در كالس         



 

 شیمی محیط درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

12/22/89 21-21 

واحدهای بیاان  

عوامل مختلاف  

در آب و 

فاضاااااااالب 

)موالریتاااااه، 

نرمالیتااه و ...(، 

 اسید و باز، بافر

مهنددددددس 

 پرویزی مهر

سخرانی و حال  

 تمرین

وایدددت بدددرد، 

 ماژیددددددد ،

کامپیوتر، ویدئو 

 پروزکتور

پرسشششش  و 

پاسششششششش   

کالسی، حل 

تمششششششری ، 

امتحششششششان 

 نهایی

50/21/89 21-21 

خصوصاااایات 

فیزیکااااای و 

فیزیکوشیمیایی 

 آب و شیمیایی

مهنددددددس 

 پرویزی مهر

سخرانی و حال  

 تمرین

وایدددت بدددرد، 

ماژیددددددد ، 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروزکتور

پرسشششش  و 

پاسششششششش   

کالسی، حل 

تمششششششری ، 

امتحششششششان 

 نهایی

21/21/89 21-21 

خصوصاااایات 

 شیمیایی آب

مهنددددددس 

 پرویزی مهر

سخرانی و حال  

 تمرین

وایدددت بدددرد، 

ماژیددددددد ، 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروزکتور

پرسشششش  و 

پاسششششششش   

کالسی، حل 

تمششششششری ، 

امتحششششششان 

 نهایی

28/21/89 21-21 

اداماااااااااه 

خصوصاااایات 

 شیمیایی آب

 

مهنددددددس 

 پرویزی مهر

سخرانی و حال  

 تمرین

وایدددت بدددرد، 

ماژیددددددد ، 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروزکتور

پرسشششش  و 

پاسششششششش   

کالسی، حل 

تمششششششری ، 

امتحششششششان 

 نهایی

10/52/88 21-21 

روشااااااهای 

 گندزدایی

مهنددددددس 

 پرویزی مهر

سخرانی و حال  

 تمرین

وایدددت بدددرد، 

ماژیددددددد ، 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروزکتور

پرسشششش  و 

پاسششششششش   

کالسی، حل 

تمششششششری ، 

امتحششششششان 

 نهایی

52/51/88 21-21 

روشهای نموناه  

باااااارداری و 

محافظاااات از 

 هانمونه 

مهنددددددس 

 پرویزی مهر

سخرانی و حال  

 (مجازیتمرین) 

وایدددت بدددرد، 

ماژیددددددد ، 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروزکتور

پرسشششش  و 

پاسششششششش   

کالسی، حل 

تمششششششری ، 

امتحششششششان 

 نهایی



59/51/88 21-21 

مبااانی تئااوری 

دساااتگاههای 

آناااالیز گااااز  

کروماااتوگرافی، 

HPLC  و

دستگاه جاذب  

 اتمی

مهنددددددس 

 پرویزی مهر

سخرانی و حال  

 (مجازی)تمرین

وایدددت بدددرد، 

ماژیددددددد ، 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروزکتور

پرسشششش  و 

پاسششششششش   

کالسی، حل 

تمششششششری ، 

امتحششششششان 

 نهایی

20/51/88 21-21 

مبااانی تئااوری 

BOD  وCOD  

در آب و 

فاضاااااالب و 

 کاربرد آن

مهنددددددس 

 پرویزی مهر

سخرانی و حال  

 تمرین

وایدددت بدددرد، 

ماژیددددددد ، 

کامپیوتر، ویدئو 

 پروزکتور

پرسشششش  و 

پاسششششششش   

کالسی، حل 

تمششششششری ، 

امتحششششششان 

 نهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


