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 مقذمو:

 

ٍاکٌص ّبی ضیویبیی در هحیط ّبی هختلف خبک،آة،َّا ٍ فبضالة ٍ... صَرت هیگیزد. ایي 

ٍاکٌص ّب هٌجز ثِ تغییزات کیفی در ایي هحیط ّب خَاّذ ضذ. ایي تغییزات هوکي است 

اجشاء سًذُ هحیط اس جولِ اًسبى ایجبد ًوبیذ. ّوچٌیي اثزات هطلَة یب ًبهطلَثی را ثِ 

هی استفبدُ اس رٍش ّبی ضیویبیی در حذف ٍ تصفیِ آالیٌذّْب در هحیط ثسیبر هتذاٍل 

ثبضذ.در ایي درط هطبلجی در سهیٌِ هفبّین هزثَط ثِ ضیوی فیشیک ٍ ضیوی تزکیجبت آلی 

ثب هطخصِ ّبی فیشیکی ٍ در هحیط ارائِ خَاّذ ضذ.در ثحث عولی عوذتب داًطجَیبى 

ضیویبیی آة ٍ فبضالة ، رٍش ّبی ًوًَِ ثزداری ٍ آسهبیطْبی هْن آة ٍ فبضالة آضٌب 

 خَاٌّذ ضذ.

 

 

 کارشناسی بهداشت محیط مقطع و رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:      بهداشت اوز      دانشکده :  

 ٍاحذ 1 :  تعذاد ٍاحذ ضیوی  هحیط  :  ًبم درط

 عولی ًَع ٍاحذ :

 16-14دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ  رٍس ٍ سبعت ثزگشاری کالط:   ضیوی عوَهی پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 

 هٌْذط پزٍیشی هْز  هسئَل ثزًبهِ :  

 هٌْذط ثزیشی ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:هذرسیي) 

 هٌْذط ثزیشی تْیِ ٍ تٌظین : 

 3/11/98: تبریخ تذٍیي/ ثبسًگزی

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشذ 

 اصَل ایوٌی در آسهبیطگبُ-1

 آسهبیص جبر -2

 آسهبیص اًذاسُ گیزی کذٍرت -3

 ٍ قلیبئیت pHآسهبیص اًذاسُ گیزی  -4

 آسهبیص اًذاسُ گیزی سختی آة -5

  آسهبیص یَى کلزیذ -6

 لآسهبیص اکسیضى هحلَ-7

 (BODآسهبیص اکسیضى خَاّی ثیَضیویبیی ) -8

 (CODآسهبیص اکسیضى خَاّی ضیویبیی )  -9

 آسهبیص آًیَى ًیتزات -10

 آسهبیص جبهذات -11

 (SVIآسهبیص ضبخص حجوی لجي ) -12

 الکتزیکیآسهبیص ّذایت  -13

 آًیَى ّبی کلزٍر، سَلفبت، فسفبتآسهبیص  -14

 تعییي آّي ٍ هٌگٌشآسهبیص  -15

 اًدازُ گیری فلسات سٌگیي -16
 

 ىذف كلي  

 آضٌایی با قَاًیي کار در آزهایطگاُ ضیوی هحیط ٍ اصَل ایوٌی ،ضرح چگًَگی تْیِ گسارش کار-

 
  اىذاف اختصاصي 
 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:

 خطرات هَجَد در آزهایطگاُ را بیاى کٌد.  

 رٍش ّای هَاجِْ با ّر خطر را تَضیح دّد.

 ىذف كلي 
 

 اًجام آزهایص اًدازُ گیری کدٍرت -

  اىذاف اختصاصي 
 

اّویت کدٍرت ،ٍاحدّای اًدازُ گیری ٍ اًَع رٍش ّای اًدازُ  داًطجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد: -

 گیری کدٍرت را بیاى کٌد.  

 رٍش اًجام آزهایص اًدازُ گیری کدٍرت را تَضیح دّد. -
 

 ىذف كلي 

 اًجام آزهایص اًدازُ گیری کدٍرت -

 

  اىذاف اختصاصي 
 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:



 اّویت کدٍرت ،ٍاحدّای اًدازُ گیری ٍ اًَع رٍش ّای اًدازُ گیری کدٍرت را بیاى کٌد.   -

 گیری کدٍرت را تَضیح دّد.رٍش اًجام آزهایص اًدازُ  -

 ىذف كلي 

 
 اًجام آزهایص جارتست -

  اىذاف اختصاصي 
 

 داًطجَ  در پایاى دٍرُ باید بتَاًد:

 .کاربرد آزهایص جار را ضرح دّد  

 .رٍش اًجام آزهایص جار را تَضیح دّد 

 

 روش آموزش 
در ثخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر ثب دستگبُ ضزح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَسضی  

     هَضَع آساد هی ثبضذ.              پزسص ٍ پبسخ ٍ ثحث پیزاهَى 

 
 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 آسهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبس، هبصیک
 

   آموزش دىنذه 

   :ِهٌْذط ثزیشیاسبتیذهزثَط 

 

  منابع اصلي درسي: 
 
 

1- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

علی اکبر  ،هتـرجن:ضیوی هحیط زیست )آًالیسّای آب ٍ فاضالب(، پدیدآٍرًدُ: کالیر سایر ،پری هک کـارتی ،جـي پـارکیي  -2

جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیدًادعلی علَی، ًاضر: اًدیطِ رفیع ،هللا بابایی ،ًعوت ا 1388 
 

  ارزشيابي 

 ًحَُ ارسضیبثی         

 کَئیش پبیبى ّزجلسِ 

 اهتحبى پبیبى تزم 
 

  نحوه محاسبو نمره كل 

  نمره  01جمع کل کوئیس 

  01امتحان پایان ترم عملی آزمایشگاه 

 مقررات 

          01حداقل نمره قبولی                               



 1              تعداددفعات مجاز غیبت در کالس       

 

 

 

 شیمی محیط  درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

01/00/89 01-01 
ــی  اصــَل ایوٌ

 مهندس بریسی آزهایطگاُدر 
عملییییییییي در 

 آزمایشگاه

آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

32/00/89 01-01 
ــدازُ  آزهــایص اً

 مهندس بریسی گیری کدٍرت
عملییییییییي در 

 آزمایشگاه

آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

21/00/89 01-01 
 جارآزهایص 

 مهندس بریسی
عملییییییییي در 

 آزمایشگاه

آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

7/03/89 01-01 
ٍ  pHاًدازُ گیـری  

ــایص  ــام آزهـ اًجـ

 قلیائیت

 مهندس بریسی
عملییییییییي در 

 آزمایشگاه

آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

01/03/89 01-01 

آزهایص اًـدازُ  

گیری سـتتی  

 آب

 مهندس بریسی
عملییییییییي در 

 آزمایشگاه

آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

30/03/89 01-01 
ــَى  ــایص ی آزه

 مهندس بریسی کلرید
عملییییییییي در 

 آزمایشگاه

آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

08/0/88 01-01 

ــایص  آزهــــــ

اکســــــــیصى 

 هحلَل

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی

آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

30/0/88 01-01 

آزهایص اکسـیصى  

خــــــــــــَاّی 

ــیویایی  بیَضـــــ

(BOD) 

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی

آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

31/0/88 01-01 
آزهایص اکسـیصى  

خَاّی ضـیویایی  

(COD) 

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی
آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

39/0/88 01-01 
آزهایص آًیَى 

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی ًیترات
آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

3/3/88 01-01 
 آزهایص جاهدات

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی
آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

1/3/88 01-01 

آزهایص ضاخص 

حجوــی لجــي  

(SVI) 

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی
آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی



03/3/88 01-01 
آزهایص ّـدایت  

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی الکتریکی
آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

08/3/88 01-01 

آًیــَى آزهــایص 

ــرٍر،  ــای کلـ ّـ

 سَلفات، فسفات

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی
آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هاشیکهَرد ًیاز، 

کار  -کوئیس

 عملی

31/3/88 01-01 
ــایص  ــیي آزه تعی

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی آّي ٍ هٌگٌس
آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 هَرد ًیاز، هاشیک

کار  -کوئیس

 عملی

21/3/88 01-01 
ــری   ــدازُ گی اً

 عملی در آزمایشگاه مهندس بریسی فلسات سٌگیي
آزهایطگاُ ضیوی 

ــای    ــیط ،ٍس هح

 ًیاز، هاشیکهَرد 

کار  -کوئیس

 عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


