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 :مقدمه

های است که به مطالعه روش شیمی دانش بنیادین ای ازشاخه (Analytical Chemistry) شیمی تجزیه

پردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می

 ٔ شوند. در تجزیهمیسیم تق کیفی و کمّیشوند در یک نگاه کلی به دو دسته که در این دانش به کار گرفته می

هر یک از این اجزا تعیین  غلظت یا مقدار کمّی تجزیه در و شودمی تعیین نمونه در موجود اجزای نوع کیفی

ها واقع ابتدا نوع اجزا و سپس مقادیر کمّی آن شود. در حالت کلی آنالیز کیفی بر آنالیز کمّی تقدم دارد درمی

های شوند. روشهای دستگاهی تقسیم میهای کالسیک و روشهای تجزیه به دو دسته روششود. روشتعیین می

ای بهره های سنجش چندان پیشرفتههم شهرت دارند از ابزار یا سامانه شیمی تَر هایکالسیک که به روش

هستند. در مقابل در  تیتراسیون هایو روش سنجیوزنهایهای کالسیک روشترین انواع روشبرند. اصلینمی

 ابزاری هایروشکنند. از جمله های تجزیه و تحلیل نقش اساسی را ایفا میها و دستگاهدستگاهی سامانه هایروش

 .کرد اشاره کروماتوگرافی هایروش و سنجیطیف هایروش الکتروشیمیایی، هایروش به توانمی

 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 شیمی تجزیه  :  نام درس

 عملی واحد 1 -واحد نظری 2 نوع واحد :

 و ساعت برگزاری کالس:   زمان آلی(  -شیمی عمومی ) معدنی پیش نیاز:

 ( 8-10شنبه ) 

 ( 14-16) 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/نیوتد خیتار

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86


 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:

 بخش تئوری:  -الف
 اصول شیمی تجزیه 

 ها شناخت کیفی کاتیون ها و آنیون ها و روش های جداسازی آن 

 روش های اندازه گیری و تعیین مقدار به روش های حجمی و وزنی 

  آشنایی باpH متر و رسم منحنی تیتراسیون به روش پتانسیومتری 

 انواع کروماتوگرافی ها 

 جرمی طیف سنج نظریمبانی و  اصول و 

 ی(اسپکتروفتومتر) ورین طیف سنجمبانی و نظری  اصول و 

 اتمی و نشر جذب طیف سنجمبانی و نظری  اصول و 

  فلوئورسانس اتمی طیف سنجمبانی و نظری  اصول و 

 اشعه ایکس طیف سنجمبانی و نظری  اصول و 

 رزونانس مغناطیس هسته ای طیف سنجمبانی و نظری  اصول و 

 رامان طیف سنجمبانی و نظری  اصول و 

 الکترونی و ...( -انواع میکروسکوپ ) نوری 

 ب: بخش عملی

 آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و طرز کار با آن ها 

  عملی جداسازی کاتیون ها و آنیون هابا روش های آشنایی 

 لی() شامل روش استاندارد خارجی، افزایش استاندارد و استاندارد داخ محلول های استاندارد تهیه عملی 

  سید سولفوریکموالر ا هایمحلول عملی تهیه 

  ( غلظت درصدی) ها محلولعملی تهیه 

  غلظت درصدی، پی پی ام و میلی گرم بر لیتر( و روش های رقیق سازی آن) ها محلولعملی تهیه 

 

 

 
 

 



 هدف کلی 

و  ونه() محلول سازی، نمونه برداری، عملیات مقدماتی و حل کردن نم مراحل مختلف یک تجزیه شیمیاییآشنایی با 

 همچنین آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و طرز کار آنها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مراحل مختلف یک تجزیه شیمیایی را شناخته و قادر به کاربرد آن در آنالیز های شیمیایی باشد 

 آنها در نمونه برداری باشد نحوه نمونه برداری از فازهای مختلف را شناخته و قادر با استفاده از. 

 قادر به تهیه محلول های با غلظت های مشخص از جامدات و مایعات باشد. 

 

 هدف کلی 

 آشنایی کیفی کاتیون ها و آنیون و روش های جداسازی 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ون مهم باشدنیقادر به شناسایی کیفی آ 

 ی کاتیون های مهم باشدقادر به شناسایی کیف 

 را بداند ونیها و آن ونیکات یجداساز یروش ها 

 

 هدف کلی 

 آشنایی با روش های اندازه گیری و تعیین مقدار مواد بوسیله روش های وزنی و حجمی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ا بشناسد و قادر به کاربرد آن در آنالیز روش های کالسیک اندازه گیری مواد ) وزن سنجی و حجم سنجی( ر

 .شیمیایی باشد

 باز را بداند  -واکنش تیتراسیون خنثی اسید 

  شیوه اندازه گیری کاتیون ها به روش کمپلکسومتری باEDTA را بداند 

 بداندرا در اندازه گیری مواد  ) مور و ...( کاربرد روش وزنی و تیتراسیون رسوبی 

 

 

 

 

 
 



 هدف کلی 

 متری و رسم منحنی تیتراسیون به روش پتانسیومتری pH آشنایی با

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  روش اصول و مبانی pHرا شرح دهد یمتر 

 دستگاه pH  و طرز کار با آن را بداندمتر 

 شیغلظت مجهول توسط انجام آزما نییتع pH را بداند مربوطه ونیتراسیت یو رسم منحن یمتر 

 

 هدف کلی 

 کروماتوگرافی هاانواع آشنایی با اصول و مبانی نظری 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع کروماتوگرافی ) گازی، مایع، تبادل یونی و ...( را نام برده و مبانی نظری آنها را تشریح کند 

  و کارکرد آن را شرح دهد ...( را نام برده) گازی، مایع، تبادل یونی و  کروماتوگرافیاجزا دستگاه 

  در بهداشت حرفه ای را بیان کند) گازی، مایع، تبادل یونی و ...(  کروماتوگرافیکاربرد دستگاه 

 

 هدف کلی 

 جرمی طیف سنجآشنایی با اصول و مبانی نظری 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  شرح دهدرا  جرمی طیف سنجی و اصولمبانی 

 را شرح دهدو کارکرد آن  جرمی اجزا دستگاه طیف سنج 

 در بهداشت حرفه ای را بیان کند جرمی کاربرد دستگاه طیف سنج 

 

 هدف کلی 

 ی(اسپکتروفتومتر) نوری طیف سنجآشنایی با اصول و مبانی نظری 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  شرح دهدرا  یمتراسپکتروفتو و اصولمبانی 

 و کارکرد آن را شرح دهد (منبع نور، نمونه، آشکارساز و مفسرنوری ) اجزا دستگاه طیف سنج 

  در بهداشت حرفه ای را بیان کند یاسپکتروفتومترکاربرد دستگاه 



 

 هدف کلی 

 جذب و نشر اتمی طیف سنجآشنایی با اصول و مبانی نظری 

  اهداف اختصاصی 

 ید بتواند:در پایان دوره بادانشجو 

  شرح دهدرا  جذب و نشر اتمی طیف سنج های و اصولمبانی 

 و کارکرد آن را شرح دهدهای جذب و نشر اتمی  اجزا دستگاه طیف سنج 

  در بهداشت حرفه ای را بیان کند جذب و نشر اتمی طیف سنجکاربرد دستگاه 

 

 هدف کلی 

 فلوئورسانس اتمی طیف سنجآشنایی با اصول و مبانی نظری 

 ف اختصاصی اهدا 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

  شرح دهدرا  فلوئورسانس اتمی طیف سنج های و اصولمبانی 

 های فلوئورسانس اتمی و کارکرد آن را شرح دهد اجزا دستگاه طیف سنج 

 فلوئورسانس اتمی در بهداشت حرفه ای را بیان کند کاربرد دستگاه طیف سنج 

 

 هدف کلی 

 اشعه ایکس طیف سنجانی نظری آشنایی با اصول و مب

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

  شرح دهدرا  اشعه ایکس طیف سنج های و اصولمبانی 

 های اشعه ایکس و کارکرد آن را شرح دهد اجزا دستگاه طیف سنج 

 اشعه ایکس در بهداشت حرفه ای را بیان کند کاربرد دستگاه طیف سنج 

 

 هدف کلی 

 رزونانس مغناطیس هسته ای طیف سنجبا اصول و مبانی نظری  آشنایی

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

  شرح دهدرا  رزونانس مغناطیس هسته ای طیف سنج های و اصولمبانی 

 و کارکرد آن را شرح دهدرزونانس مغناطیس هسته ای های  اجزا دستگاه طیف سنج 

 در بهداشت حرفه ای را بیان کندرزونانس مغناطیس هسته ای  کاربرد دستگاه طیف سنج 

 



 هدف کلی 

 رامان طیف سنجآشنایی با اصول و مبانی نظری 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

  شرح دهدرا  رامان طیف سنج های و اصولمبانی 

 های رامان و کارکرد آن را شرح دهد اجزا دستگاه طیف سنج 

  رامان در بهداشت حرفه ای را بیان کند دستگاه طیف سنجکاربرد 

 

 هدف کلی 

 الکترونی و ...( -میکروسکوپ ) نوریانواع آشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

  شرح دهدرا  الکترونی و ...( -میکروسکوپ ) نوریانواع  کار با  و اصولمبانی 

  و کارکرد آن را شرح دهدالکترونی و ...( -ریمیکروسکوپ ) نوانواع اجزا 

  در بهداشت حرفه ای را بیان کند الکترونی و ...( -میکروسکوپ ) نوریانواع کاربرد 

 

 هدف کلی 

 و طرز کار با آن ها یشگاهیآزما زاتیو تجه لیوسابا عملی آشنایی 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 دهد قیتطب شگاهیدر کالس را با آزما ذکر شده یآموخته ها. 

 را بداند و طرز کار با آن هارا بشناسد  یشگاهیآزما زاتیو تجه لیوسا 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 هدف کلی 

 ها ونیها و آن ونیکات یجداساز یعمل یروش ها باآشنایی 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیانجام دهد و نتا ییها را به تنها ونیها و آن ونیکات یمراحل جداسازتمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 



 هدف کلی 

استاندارد و استاندارد  شیافزا ،یندارد خارجاستاندارد ) شامل روش استا یمحلول هاتهیه  یعمل یروش هابا آشنایی 

 (یداخل

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  را به  (یاستاندارد و استاندارد داخل شیافزا ،یاستاندارد )استاندارد خارج یمحلول ها هیتهمراحل تمامی

 کند ریرا تفس جیو نتاانجام دهد  ییتنها

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 هدف کلی 

  کیسولفور دیموالر اس هایمحلول تهیه  یعملبا روش های آشنایی 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیو نتاانجام دهد  ییرا به تنها کیسولفور دیموالر اس هایمحلول  هیته مراحلتمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 هدف کلی 

 (یمحلول ها )غلظت درصدتهیه  یعملبا روش های آشنایی 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیانجام دهد و نتا ییرا به تنها (یمحلول ها )غلظت درصد هیتهمراحل تمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 هدف کلی 

 ام و میلی گرم بر لیتر( و روش های رقیق سازی آنپی پی محلول ها )تهیه  یعملبا روش های آشنایی 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو 

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 



  ام انج ییرا به تنهاآن  یساز قیرق ی( و روش هاتریگرم بر ل یلیام و م یپ یپمحلول ها ) هیتهمراحل تمامی

 کند ریرا تفس جیدهد و نتا

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 

 روش آموزش 
شی ) مانند وایت بورد، پاورپوینت محتوی  سایل کمک آموز سخنرانی تعاملی و با بهره گیری از و آموزش به روش 

 رامون موضوع آزاد است. ( انجام می گیرد. در طول جلسات آموزشی پرسش و پاسخ و بحث پیهافیلم ها و عکس 
 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور ، 

 

   آموزش دهنده 

 دکتر عبدالرسول رحمانیمربوطه:   داستا 

 

  منابع اصلی درسی: 

 ز کرات مرمبانی شیمی تجزیه اسکوگ وست ) ترجمه عبدارضا سالجقه، ویدا توسلی، هوشنگ خلیلی( انتشا

 نشر دانشگاهی

 )شیمی تجزیه کیفی وگل ) ترجمه 

  روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر محمد ادریس(، انشارات دانشگاه صنعتی امیر

 کبیر

 ها/ تالیف سرور صادقی، زهره حمیدیهای شناسایی کیفی کاتیونها و آنیونآشنایی با روش 

 

  ارزشیابی 
 :زشیابینحوه ار         

  حضور مستمر و موثر در کالس و مشارکت در فعالیت های آموزشی 

 فعالیت کالسی در حل مسائل 

 تئوری و پایان ترم امتحان میان ترم 

 ارائه گزارش کار 

  نظم و مشارکت در آزمایشگاه 

 

  نحوه محاسبه نمره کل 

  نمره 20نمره کل 

  درصد 50آزمون پایان ترم 

 درصد 10  در فعالیت های آزمایشگاه  فعالیت کالسی و نظم و مشارکت 



  درصد 30آزمون میان ترم 

  درصد 10کوئیز

 مقررات 

              10حداقل نمره قبولی                           

 جلسه موجه 3       تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 

 

 شیمی تجزیه درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 حوه ارائهن مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

12/11/98 8-10 
 کیمراحل مختلف 

 ییایمیش هیتجز

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 

 ائلدر حل مس

 

15/11/98 14-16 

 لیبا وسا ییآشنا

و طرز  یشگاهیآزما

 کار آنها

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

 

19/11/98 8-10 

 یفیک ییناآش

 ونیها و آن ونیکات

 یو روش ها

 یجداساز

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

 

26/11/98 8-10 

اندازه  یروش ها

 نییو تع یریگ

 لهیمقدار مواد بوس

و  یوزن یروش ها

 یحجم

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 14-16 

pH و رسم  یمتر

 ونیتراسیت یمنحن

به روش 

 یومتریپتانس

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

03/12/1398 8-10 

 یاصول و مبان

انواع  ینظر

 ها یافکروماتوگر

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 کامپیوتر مجازی

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

06/12/1398 14-16 

 یاصول و مبان

سنج  فیط ینظر

 یجرم

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 کامپیوتر مجازی

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

یت های فعال

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

10/12/1398 8-10 

 یاصول و مبان

سنج  فیط ینظر

 ینور

 (ی)اسپکتروفتومتر

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 

لیت های فعا

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

13/12/98 14-16 

 یاصول و مبان

سنج  فیط ینظر

 یجذب و نشر اتم

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 کامپیوتر مجازی

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

 حل مسائل

17/12/1398 8-10 

 یاصول و مبان

سنج  فیط ینظر

 یفلوئورسانس اتم

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

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

20/12/1398 14-16 

 یاصول و مبان

سنج  فیط ینظر

 کسیاشعه ا

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

سفید )  تخته

وایت برد(، 

ویدئو 

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 



پرژکتور و 

 کامپیوتر

فعالیت های 

 و  آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

16/01/1399 8-10 

 یاصول و مبان

سنج  فیط ینظر

 سیرزونانس مغناط

 یهسته ا

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

رد(، وایت ب

ویدئو 

پرژکتور و 

 کامپیوتر

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

 حل مسائل

19/01/1399 14-16 

 یاصول و مبان

سنج  فیط ینظر

 رامان

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو 

پرژکتور و 

 کامپیوتر

مشارکت در 

فعالیت های 

 و  آموزشی

 حل مسائل

23/01/1399 8-10 

 کروسکوپیانواع م

 یالکترون -ی) نور

 و ...(

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

26/01/1399 

 (جبرانی)
 رانیجب 14-16

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

30/01/1399 

 (رفع اشکال) 
 رفع اشکال 8-10

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 و پاسخپرسش 

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

02/02/1399 

 )گروه اول(
14-16 

 زاتیتجه

و طرز  یشگاهیآزما

 کار با آن ها

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 ایشگاهیآزم

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

06/02/1399 

 )گروه دوم(
8-10 

 زاتیتجه

و طرز  یشگاهیآزما

 کار با آن ها

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و



نظافت 

 آزمایشگاهی

09/02/1399 

 )گروه اول(
14-16 

 ونیکات یجداساز

 ها ونیها و آن

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

13/02/1399 

 )گروه دوم(
8-10 

 ونیکات یجداساز

 ها ونیها و آن

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 ایشگاه وآزم

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

16/02/1399 

 )گروه اول(
14-16 

 یمحلول ها هیته

استاندارد ) شامل 

روش استاندارد 

 شیافزا ،یخارج

استاندارد و 

 (یاستاندارد داخل

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 یشگاهیآزما

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

20/02/1399 

 )گروه دوم(
8-10 

 یمحلول ها هیته

استاندارد ) شامل 

روش استاندارد 

 شیافزا ،یخارج

استاندارد و 

 (یاستاندارد داخل

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 در حضور

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

23/02/1399 

 )گروه اول(
14-16 

 های محلول  هیته

 دیموالر اس

 کیسولفور

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

27/02/1399 

 )گروه دوم(
8-10 

 هایمحلول  هیته

 دیموالر اس

 کیسولفور

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

30/02/1399 

 )گروه اول(
14-16 

محلول ها  هیته

 ( ی)غلظت درصد

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 مایشگاهیآز

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی



03/03/1399 

 )گروه دوم(
8-10 

محلول ها  هیته

 ( ی)غلظت درصد

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

06/03/1399 

 وه اول()گر
14-16 

محلول ها  هیته

 یلیام و م یپ ی)پ

 ( تریگرم بر ل

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

10/03/1399 

 )گروه دوم(
8-10 

محلول ها  هیته

 یلیام و م یپ ی)پ

 ( تریگرم بر ل

دکتر 

دالرسول عب

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

13/03/1399 

 )گروه اول(
 جبرانی آزمایشگاه 14-16

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

17/03/1399 

 )گروه دوم(
 جبرانی آزمایشگاه 8-10

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

20/03/1399 

 )گروه اول(
 رفع اشکال 14-16

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

24/03/1399 

 )گروه دوم(
 رفع اشکال 8-10

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

 

 

 
                     


